
EDICTE  

 

Máximo Revilla Martínez, Alcalde - president de 

l'Ajuntament de Parcent, FA SABER QUE: 

 

Que per acord plenari adoptat en sessió plenària de 

data 27 de maig de 2013,ES VA ACORDAR APROVAR el Pla de 

participació pública del Pla General d'Ordenació Urbana del 

M.I. Ajuntament de Parcent i aperturar la fase d'informació 

i participació ciutadana per un termini de QUARANTA-CINC 

DIES HÀBILS, que es computarien a partir de la data de la 

publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

d'eixe acord, amb l'objecte que els ciutadans expressaren 

les opinions, suggeriments i manifestacions que estimaren 

pertinents a través dels mitjans que es van assenyalar en 

eixe acord.  

La publicació de l’esmentat acord en el Diari Oficial 

de la Comunitat Valenciana es va realitzar l’onze de juny 

de dos mil tretze i en la pàgina web municipal en data 

dèsset de juny de dos mil tretze. Considerant el període 

estival en què ens trobem i la conveniència i oportunitat 

de l'ampliació de l’ampliació del termini de la fase 

d'informació i participació ciutadana 

 

PRIMER: PROCEDIR a l'ampliació del termini de la fase 

d'informació i participació de la ciutadania fins al 31 

d'agost de 2013.  

 

SEGON: ATORGAR la màxima publicitat al present acord 

per mitjà de la inserció d'edicte en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana, tauler d'edictes de la corporació, i 

en p web municipal.  

 

TERCER: Contra el present acte que és de mer tràmit, 

que és executiu i no decideix sobre el fons de l'assumpte, 

no es podrà interposar recurs administratiu o contenciós - 

administratiu algun, sense perjuí del dret a al·legar i 

participar en quant es crega oportú, perquè siga tingut en 

compte per l'òrgan competent quan s'adopte resolució que 

pose fi a la via administrativa.  

 

Parcent, dos d'agost de dos mil tretze.  

Firmat. L'Alcalde-Presidente. Máximo Revilla Martínez." 

 

 


