Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ANUNCI
Assumpte: Aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica.
Per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2013, s’han resolt les al·legacions presentades
durant el termini d’exposició pública relatives al Mapa de capacitat acústica aprovat
inicialment pel Ple en data 25 de juliol de 2013, en el sentit següent:
1. Resoldre l’al·legació presentada corresponent al Registre E2013002384, en el sentit
de desestimar-la, atès el contingut normatiu de la Memòria Tècnica del Mapa, tota
vegada que els habitatges aïllats situats en el medi rural que no estiguin en
contradicció amb la normativa urbanística vigent (cas de la finca objecte de
l’al·legació), es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), amb
independència de la seva constància gràfica al Mapa; criteri confirmat per la
Comissió d’estudi de 24 d’octubre de 2013.
2. Resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal de Convergència i Unió,
en el sentit de desestimar la primera al·legació; estimar l’al·legació segona
incorporant al Mapa els edificis del Casinet, La Tela i l’Estrella; i estimar
parcialment l’al·legació tercera en el sentit d’adaptar correctament la línia groga
(B1) de l’àmbit del Castell; tot de conformitat amb l’informe tècnic (que s’adjunta
a efectes de motivació d’acord amb el que estableix l’art. 89.5 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú) i l’acord de la Comissió d’estudi de 24 d’octubre de 2013.
Un cop incorporades aquestes modificacions al text, queda aprovat definitivament el Mapa
de capacitat acústica, el text íntegre del qual es pot consultar al web municipal
(www.vilassar.cat (tauler virtual), per al seu coneixement general i en compliment del
previst en l’article 178 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 65 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–
administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Vilassar de Dalt, 31 d’octubre de 2013.
L’alcalde,
Xavier Godàs Pérez
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