Anunci d’aprovació inicial
De la modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar - relativa a la instal·lació
d’ascensors i aparells elevadors
Expedient núm. X2019001399 - 2252-000006-2019
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que ha tingut lloc en data 26 de setembre
de 2019, HA ACORDAT el que transcrit literalment de l’esborrany de l’acta diu:
“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar relativa a la instal·lació d’ascensors i aparells elevadors, segons la documentació
presentada i redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva.
SEGON.- De conformitat amb el que estableixen els articles 85, ss i cc del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i
107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, s’obre un període d’informació pública durant un termini d’un mes, a
comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí
Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de que els possibles interessats puguin
presentar les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat,
els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial
autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya -TRLUC-.
_
QUART.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als
Ajuntaments següents el terme municipal dels quals limita amb l’àmbit de la
modificació que es tramita, segons allò disposat als articles 85.7 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya TRLUC- i article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.”
Durant el termini assenyalat d’un mes es podrà examinar l’expedient a les oficines de
la Secretaria Municipal d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, en horari de 09:00
a 14:00 i dijous de 16:30 a 19:30 i formular les al·legacions que es considerin
oportunes. Així mateix, l’expedient pot examinar-se a l’adreça web:
www.vilobidonyar.cat a l’apartat de planejament / modificació de NNSS.
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