Dimarts, 25 d'abril de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Olvan
ANUNCI d'informació pública
Procediment: Gestió ambiental.
Mapa de soroll i mapa de capacitat acústica.
Tràmit: Informació pública.
Expt. Núm.: EG-0036-2017-URB.
Quadre Clas.: 13-05.
Text:
El Ple de l'Ajuntament d'Olvan, en sessió celebrada el 10 d'abril de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el
mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica del municipi d'Olvan, elaborat per NOIZU CONSULTING amb la
supervisió de la Diputació de Barcelona.
Aquests es sotmeten a informació pública per un període de trenta (30) dies i es concedeix audiència als municipis
limítrofs, a l'efecte de compatibilitzar les zones acústiques i els objectius de qualitat acústica, durant el mateix termini.
En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat i el mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica del
municipi d'Olvan es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 8'00 i les 14'00 hores, durant
el termini de trenta (30) dies hàbils, des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest
mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis i a la pàgina WEB
municipal.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament, dintre del mateix termini d'informació pública,
per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (LPAC).
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica del municipi d'Olvan
esdevindran aprovats definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article
178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66
del ROAS.
Recursos procedents contra l'acte:
L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d'impugnació separada. Tanmateix, es podrà
interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat a dret.
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