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Expediente nº: 2022/7257    (3A31/2022/4 )
Procedimiento: 0314 Projectes d´urbanització iniciativa municipal

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE ROTONDA EN L’ENCREUAMENT DE L’AVINGUDA 
MARQUESAT AMB EL CARRER PINTOR LLORENÇ, DÉNIA

EDICTE

Per mitjà de Resolució d'aquesta Alcaldia Presidència núm. 2022/521, de data 18 de maig de 
2022, s'ha acordat l’aprovació inicial i exposició pública del PROJECTE DE ROTONDA EN 
L’ENCREUAMENT DE L’AVINGUDA MARQUESAT AMB EL CARRER PINTOR LLORENÇ, en 
el municipi de Dénia, en relació amb l’expedient que es tramita, a efectes d’al·legacions i 
reclamacions, per un termini de VINT (20) DIES HÀBILS, a partir del següent al de la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de conformitat amb el que disposa 
l'article 83, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

El projecte estarà disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia, a la pàgina web: 
https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx  mitjançant el codi segur de verificació 
CSV afe992138d4849ab9fe5b25ed42dab22001. També es podrà consultar presencialment, de 
dilluns a divendres en horari de 9.00 a 14.00 hores, a l’Àrea de Territori i Qualitat Urbana de 
l'Ajuntament de Dénia, situada en ronda de les Muralles, núm. 42, advertint que en cas de no 
presentar-se ni al·legacions ni reclamacions, el projecte s'entendrà definitivament aprovat.

L’alcalde - president,

Vicent Grimalt Boronat
Dénia, a la data de la signatura electrónica

Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento

Código Seguro de Validación d9c1259b041a490ca9a1daf631169807001 Fecha documento: 26/05/2022

Url de validación https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DÉNIA 

3978      EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE ROTONDA EN L'ENCREUAMENT DE L'AVINGUDA 
MARQUESAT AMB EL CARRER PINTOR LLORENÇ, DÉNIA 
 

EDICTE 

 

Per mitjà de Resolució d'aquesta Alcaldia Presidència núm. 2022/521, de data 18 de 
maig de 2022, s'ha acordat l’aprovació inicial i exposició pública del PROJECTE DE 
ROTONDA EN L’ENCREUAMENT DE L’AVINGUDA MARQUESAT AM B EL 
CARRER PINTOR LLORENÇ , en el municipi de Dénia, en relació amb l’expedient que 
es tramita, a efectes d’al·legacions i reclamacions, per un termini de VINT (20) DIES 
HÀBILS, a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província d'Alacant, de conformitat amb el que disposa l'article 83, de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

 

El projecte estarà disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia, a la 
pàgina web: https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx  mitjançant el codi 
segur de verificació CSV afe992138d4849ab9fe5b25ed42dab22001 . També es podrà 
consultar presencialment, de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 14.00 hores, a 
l’Àrea de Territori i Qualitat Urbana de l'Ajuntament de Dénia, situada en ronda de les 
Muralles, núm. 42, advertint que en cas de no presentar-se ni al·legacions ni 
reclamacions, el projecte s'entendrà definitivament aprovat. 

 

 
L’alcalde - president, 

 

Vicent Grimalt Boronat 

Dénia, a la data de la signatura electrónica 




