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

Edicte de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, pel qual s’anuncia tràmit d’informació pública
del procediment iniciat a instància de l’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del
sector 19 Sant Pau PRI-2, de la zona residencial edificació oberta nucli urbà platja tipologia B, de
la norma 28.6 del Pla General de 2004, per a declaració de suspensió en l’execució del programa.
Expedient 62-0231/14 PG.
EDICTE
Per a donar compliment a la disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la
Generalitat, de mesures urgents d’impuls a la implantació d’actuacions territorials estratègiques,
per la qual es regula la suspensió temporal de l’execució dels programes, per este edicte es
sotmet a informació pública, pel termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
publicació en el Butlletí oficial de la província de València, l’acord adoptat per l’Ajuntament ple en
sessió ordinària celebrada el dia 7 de juliol de 2014, la part dispositiva del qual es transcriu a
continuació:
<< Primer. Incorporar al procediment els dos informes, tècnic i jurídic, emesos respectivament per
les seccions D1 d’Arquitectura i Enginyeria i E2 d’Urbanisme i Medi Ambient, de dates 11 i 12 de
juny de 2014.
Segon. Exposar al públic l’expedient 62-0231/14 PG, amb els dos informes esmentats adés,
durant el termini de quinze dies mitjançant edicte que es publicarà en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament i en el Butlletí oficial de la província de València, amb audiència simultània mitjançant
notificació personal, pel mateix termini, als propietaris i titulars de drets i deures afectats per
l’actuació, a l’efecte que en el termini puguen presentar les al·legacions que estimen convenients
als seus drets i interessos legítims. Notificar este acord a tots els interessats que puguen tenir un
dret o interès legítim, perquè en prenguen coneixement i a l’efecte de concedir-los a tots ells el
tràmit d’audiència personal per terme de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
recepció d’esta notificació, durant els quals podran examinar l’expedient i els antecedents en les
oficines municipals de la Secció E2 d’Urbanisme i Medi Ambient en la segona planta de la casa
consistorial (plaça Major, 1), en horari d’oficina oberta al públic (de dilluns a divendres, excepte
festius, de 8:30 a 14:30 hores, i els dilluns de 16:30 a 19:00 hores), a l’efecte que dins del termini
puguen presentar les al·legacions que consideren convenients als seus drets i interessos legítims.
Tercer. El termini legalment establert per a resoldre i notificar la resolució als interessats és de
tres mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud va entrar en el registre de l’Ajuntament
(7 de març de 2014), conforme a l’article 42.3 de la LRJPAC, sense perjudici de les suspensions
d’este termini que siguen procedents en els termes consignats en l’apartat 5 del mateix precepte
legal i, si escau, dels acords d’ampliació de termini en els casos que habilita l’apartat 6 del mateix
precepte legal.
Quart. Comunicar este acord als serveis tècnics municipals de la Secció D1 d’Arquitectura i
Enginyeria perquè en prenguen coneixement i als efectes oportuns.
Cinquè. Este acord no és definitiu en la via administrativa, sinó acte de tràmit i, per tant, no és
susceptible de cap recurs administratiu o jurisdiccional, 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 perjudici de les al·legacions i altres motius d’oposició que seran
tingudes en compte en la resolució final.>>
L’expedient complet el podran consultar els interessats i públic en general, dins del termini indicat
de 15 dies hàbils, en les oficines municipals de la secció E2 d’Urbanisme i Medi Ambient en la
segona planta de la casa consistorial (Plaça Major, 1), en horari d’oficina oberta al públic (de
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dilluns a divendres, excepte festius, de 8:30 a 14:30 hores). Durant este termini podran presentar
les al·legacions que consideren convenients al seu dret i interessos legítims mitjançant escrit dirigit
al Ple municipal.

Tavernes de la Valldigna, 10 de juliol de 2014.
La tinent d’alcalde 1ª, delegada d’urbanisme.
(Decret d’Alcaldia de 2/8/2012)

Mª Carmen Canet Mollà
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