SECCIÓ E2: URBANISME I MEDI AMBIENT
Correu electrònic: e203@tavernes.org

Anunci de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna pel qual es sotmet al tràmit
d'informació pública el Modificat núm. 2 del projecte d'urbanització del Programa
d'actuació integrada de la unitat d'execució única del Sector 3 El Golfo del vigent Pla
General (expedient 46-0203/13 PG).
ANUNCI
Per Providència del Sr. Tinent d'Alcalde 2on, delegat d'Hisenda, Règim Interior,
Personal i Urbanisme, de data 17 de juny de 2015, s'ha disposat, de conformitat amb
l'article 174.2 de la Llei 5/2014, de 5 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació del
territori, urbanisme i paisatge, sotmetre a informació pública la documentació integrant del
Modificat núm. 2 del Projecte d'urbanització de la unitat d'execució única que forma el
sector de sòl de possible urbanització industrial magatzem El Golfo, presentat per l'agent
urbanitzador Calviga SL, en què s'integra el projecte tècnic expressiu del projecte de línia
trifàsica a 20 Kv denominada L-18, acompanyat de l'estudi bàsic de seguretat i salut, i del
projecte d'expropiacions necessàries per a l'execució d'este projecte.
La documentació integrant del projecte està a disposició del públic interessat en les
oficines municipals d'urbanisme i medi ambient (2a planta de la casa consistorial), per a
consulta en dies i horari d'oficina (de dilluns a divendres, excepte festius, de 9:00 a 14:00
hores), durant el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació
d'este edicte en el Butlletí oficial de la província de València i deduir, si escau, dins del
termini, les al·legacions que estimen convenients als seus drets i interessos legítims
mitjançant un escrit que s’ha de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament
conforme a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tavernes de la Valldigna, 17 de juny de 2015.
El tinent d’alcalde 2n delegat d’Hisenda
Règim Interior, Personal i Urbanisme.
(Resolució d’Alcaldia 3075/2014 d'11 de desembre)

Perfecto Benavent i Navarro
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