Pàg. 41

Núm. 46 – 6 de març de 2019

Núm. 1522
AJUNTAMENT DE MIERES
Edicte d’informació pública de la modificació puntual núm. 6 del POUM
El Ple de l’Ajuntament de Mieres, en sessió que es va dur a terme
el dia 25 de gener de 2019 va adoptar, entre d’altres, els següents
acords:
“(...) 1. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 6 del POUM del municipi de Mieres, en relació al gàlib edificatori de la parcel·la 1 del projecte de reparcel·lació i la situació de la
zona verda del carrer de Can Caló, 40 i sotmetre-la a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament,
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la web municipal
www.mieres.cat, per a la presentació de les corresponents reclamacions i / o al·legacions, d’acord amb allò que s’estableix als articles
8, 85, 96 i 99 i la Disposició Addicional Dècima del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya -TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

3. Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials
(Departament de Territori i Sostenibilitat, organisme competent en
matèria de paisatge i mobilitat; Departament de Cultura; Agència
Catalana de l’Aigua, Departament d’interior, organisme competent
en matèria de seguretat i protecció civil) 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 que disposa l’article 85.5
TRLUC ( ...)”.

Administració Local Ajuntaments

BOP-2019_0_46_1522

2. Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què
les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb els plànols i la documentació aportada per
l’equip redactor del Pla, que consta a l’expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any de conformitat amb els arts. 73 i 74
TRLUC.
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La qual cosa es fa pública, a l’objecte de possibles al·legacions, reclamacions o suggeriments, en compliment del primer dels tres acords
transcrits anteriorment.
L’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació són els següents:
Adreça: Carrer del Curreró, 5.
Localitat: 17830 Mieres
Adreça electrònica: amieres@mieres.cat
Direcció d’internet: www.mieres.cat
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 9:30 a 13:30 hores i dimarts
i dijous, de les 17 a les 21 hores
Contra l’acord de suspensió de l’atorgament de llicències, que posa
fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els
articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar un dels
següents recursos:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte contra el qual es recorre en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà al de la darrera publicació
del present edicte al BOP de Girona o bé al Diari de Girona..
	La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l’article 117 de la
Llei 39/2015.
Si transcorre un mes des de l’endemà al de la interposició del
recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat,
es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos comptadors des
de l’endemà al de la desestimació presumpta.
b) Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la des de l’endemà al de la darrera
publicació del present edicte al BOP de Girona o bé al Diari de
Girona.
	En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt
expressament o se n’hagi produït la desestimació per silenci administratiu.
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Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es
consideri procedent.
Mieres, 15 de febrer de 2019
Enric Domènech Mallarach
Alcalde
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