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Núm. 10547
AJUNTAMENT DE MIERES
Edicte d’informació pública d’un projecte d’obres
El Ple de l’ajuntament reunit en sessió ordinària que es va dur a
terme el dia 30 de novembre de 2018, va adoptar, entre d’altres, els
següents acords:
“(...)1. Aprovar el projecte anomenat “CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I REFORMA INTERIOR P2 I PB DE L’EDIFICI DE ‘CAN
MUSQUERA’ PER A ÚS SOCIOCULTURAL”, redactat per l’arquitecta Montse Gou i Juvinyà.
2. Sotmetre l’anterior acord a informació pública, pel termini de
quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al BOP de Girona, edicte que també s’inserirà al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal www.mieres.cat.
Durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats amb caràcter
definitiu sense necessitat de cap altre acord, sens perjudici d’allò
que disposa l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (...)”.

El termini d’informació pública, abans esmentat, serà de quinze
dies perquè la tramitació es fa a l’empara de l’article 33 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, que estableix que “quan raons d’interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d’ofici o a petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per
la qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i
recursos” i que “no es pot interposar cap recurs contra l’acord que
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Aquest projecte té un pressupost d’execució per contracte de
49.899,56 € i té per objecte la consolidació estructural de l’estructura
de fusta existent a les plantes baixa i primera de l’immoble, la ignifugació dels elements estructurals de fusta existents que formen el
sostre de les plantes baixa i primera i la coberta, així com la reforma
interior d’una part de la planta segona i l’execució d’un lavabo a la
planta baixa.
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declari l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment, sense perjudici del que sigui procedent contra la resolució que posi fi
al procediment”.
L’expedient es pot consultar a les oficines municipals, en horaris
d’oficina.
Mieres, 4 de desembre de 2018
Enric Domènech i Mallarach
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

