Dilluns, 24 de juliol 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.
El PLE DE LA CORPORACIÓ en sessió celebrada el dia 10 d'abril de 2017, va aprovar-se inicialment el MAPA DE
SOROLL i el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI D'OLVAN.
L'esmentat ACORD i l'expedient de què porta causa, fou sotmès al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies
hàbils, prèvia publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 d'abril de
2017, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, sense que s'hagi trobat constància d'haver-se presentat
reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa, l'acord inicial esmentat ha esdevingut DEFINITIU.
Per aquest motiu, es fa públic aquesta aprovació definitiva, inserint-se tot seguit el mapa de referència.
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RECURSOS CONTRA L'ACTE:
Contra el present Acord, en aplicació de l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu
Comú de les Administracions Públiques, i atès que aprova una disposició de caràcter general, podrà interposar-se
recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Tot això sense perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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Olvan, 13 de juliol de 2017
L'alcalde president, Martí Orriols Soler
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