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Expedient núm.: 2018/20444 (3A12/2018/4)

ANUNCI

INFORMACIÓ PUBLICA CORRECCIONS AL  PGE  VERSIÓ 2019.

En relació a l’expedient que es tramita per a l’aprovació del Pla General Estructural 
del municipi (PGE), el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 27 d’agost de 2020, a la vista de  
la documentació presentada: :”PROPUESTA DE CORRECCIONES A INTRODUCIR EN LA 
VERSIÓN PROPUESTA2019PGE DÉNIA PARA SATISFACER ASPECTOS REQUERIDOS POR 
INFORMES SECTORIALES EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN  AMBIENTAL  Y  TERRITORIAL  ESTRATÉGICA Y OTROS”, així com l’informe 
de l ‘Arquitecte Municipal de data 13/08/2020 i informe técnic-jurídic de data 13/08/2020 subscrits 
així mateix pel Secretari Municipal, va acordar: 

 Comunicar als interessats que s’introduiran correccions a la versió 2019 PGE, 
mitjançant comunicació que es difondrà en diferents mitjans, com pàgines web 
(www.denia.es i www.territoridenia.paisatge.org) i anunci en un diari no oficial 
d’àmplia difusió en el municipi. 

 Publicar anunci d’informació pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 
donant-se audiència pel termini de 20 dies, acompanyada dels informes i la 
documentació que sustenten les correccions proposades. 

 En aquest periode, s’admetran per al seu examen i consideració, noves al.legacions 
referides a les correccions proposades i podrán inadmetre’s les que reiteren 
arguments i redunden en aspectos prèviament informats. 

 Remetre el acord plenari i el document de correcciones i els seus annexes a l’òrgan 
ambiental per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

Per tot el que s’ha exposat, s’obri un període d’exposició pública de 20 dies, a 
comptar des del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, durant el qual podran presentar-se noves al.legacions referides a les correccions 
proposades en el PGE versió 2019.

Les al.legacions podran presentar-se entre altres mitjos, a través de la sede 
electrónica, a través de l’enllaç següent: https://oac.denia.es/es/tramits/cercador.aspx.

L’anunci s’inserirà així mateix al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en un diari no 
oficial d’amplia difusió en el municipi. 

La documentació estarà disponible per a la seua consulta a la página web de 
l’Ajuntament www.denia.es (urbanismo, planeamiento) i a la página de participació 
www.territoridenia.paisatge.org

El que s’anuncia per a coneixement públic general. 

Dénia, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde-President, 
Vicent Grimalt Boronat. 

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 455c40cdb3bb43e98157180828b7f42b001 Fecha documento: 28/08/2020

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