Dimarts, 9 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
ANUNCI
Per acord del Ple de l'Ajuntament es va aprovar inicialment, en sessió de data 26 de març de 2015, el mapa de capacitat
acústica del municipi de Santa Eugènia de Berga i es va deixar sense efecte l'ordenança de sorolls i vibracions
aprovada en data 29 de juny de 2001.
Sotmès l'expedient a informació publica mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
08/04/2015, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 08/04/2015, en un mitjà de comunicació escrita (El
Periódico) de data 10/04/2015 i al tauler d'anuncis i pàgina web de l'Ajuntament no s'hi ha presentat cap al·legació per la
qual cosa l'acord adoptat i l'aprovació inicial del MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA han esdevingut definitius.
El mapa de capacita acústica es pública íntegrament a la web www.santaeugeniadeberga.cat.
Contra els acords adoptats que són definitius en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs
de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel
transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
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