*AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
 (96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27
*Plaça *Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
*REL 01-46-238.4

www.tavernes.org
SECCIÓ E2: Urbanisme i medi ambient
Activitat 11: Desenvolupament i gestió urbanística
Correu electrònic: e203@tavernes.org

Anunci de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre l’obertura del tràmit d’informació
pública del projecte de reparcel·lació forçosa redactat d’ofici corresponent a la unitat
d’execució única del programa d’actuació integrada corresponent a l’àmbit anomenat Sant Pau
S-19 PRI-2.
Anunci
Objecte. Projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució única del programa
d’actuació integrada corresponent a l’àmbit anomenat Sant Pau S-19 PRI-2, redactat d’ofici
pels serveis tècnics municipals.
Agent urbanitzador: BM Urbamarina SL.
En virtut del decret d’Alcaldia de 16 de setembre de 2013, amb la publicació d’este
anunci comença el termini d’informació pública del projecte de reparcel·lació esmentat. Este
termini és d’un mes comptador des del dia en què es publica este anunci en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
Durant el termini la documentació integrant del projecte de reparcel·lació estarà a
disposició de tots els interessats i públic en general per a consulta en les oficines municipals
de l’Activitat de Gestió i Desenvolupament Urbanístic de la Secció E2 d’Urbanisme i Medi
Ambient (segona planta de la casa consistorial), en horari d’oficina (de dilluns a divendres,
excepte festius, de 8:30 a 14:30 hores).
Tots els interessats en el procediment podran presentar al·legacions al projecte de
reparcel·lació dins del termini d’un mes, mitjançant escrit que hauran de presentar en algun
dels següents punts:
- En el registre de l’Ajuntament (planta baixa de la casa consistorial).
- En els registres de qualsevol òrgan administratiu de l’administració general de l’Estat,
de qualsevol administració de les comunitats autònomes, de qualsevol administració de
les diputacions provincials, cabildos i consells insulars.
- En les oficines de correus, en la forma que està establida reglamentàriament en el RD
1829/1999, de 3 de desembre.
Tot això es fa públic per a coneixement general als efectes de l’article 416 del
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat pel Decret 67/2006, de 19 de
maig del Consell. Este acte és de tràmit no qualificat i, per tant, no és susceptible de cap
recurs conforme a l’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí de la possibilitat
de presentar al·legacions que seran tingudes en compte en la resolució final.
Tavernes de la Valldigna, 16 de setembre de 2013.
L’alcalde

Jordi Juan Huguet.
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