
 
 
 

 

 

 

AJUNTAMENT DE PARCENT 

EDICTE 
 
Máximo Revilla Martínez, Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de 

Parcent, fa saber que, per acord plenari de l'Ajuntament de Parcent, adoptat en sessió 
ordinària de vint-i-set d'octubre de dos mil catorze, s'ha resolt sotmetre a nova 
informació pública, en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana, en el Butlletí 
Oficial de la Província d'Alacant, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari 
no oficial d'àmplia difusió en la localitat de Parcent, per un període de 20 (VINT) 
dies hàbils, la versió preliminar modificada del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Parcent, informe de sostenibilitat ambiental del pla general, estudi de tràfic i 
mobilitat, Informe de Sostenibilitat Econòmica, estudi de paisatge, estudi acústic i 
catàleg de paisatge.  

 
Durant este període, s'admetran, per al seu examen i consideració, noves 

al·legacions referides als canvis proposats, podent inadmetre's les que reiteren 
arguments i redunden en aspectes prèviament informats. De conformitat amb el que 
disposa l'article 10 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, durant l’esmentat període podrà 
ser examinat per les persones físiques o jurídiques que es consideren interessades, així 
com de les Administracions afectades i dels grups d'interés que ho desitgen a fi de 
formular al·legacions, observacions s'o suggeriments.  

 
La esmentada exposició pública es fa també conforme a l'article 83 de la Llei 

16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.  
 
El termini de consulta i informació pública començarà a comptar-se a partir 

de l'endemà al de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana.  

 
Durant eixe l’esmentat termini podrà ser examinat en les dependències de 

l'Ajuntament de parcent, síties en el carrer de l'Ajuntament, 11, en dies hàbils i 
horari d'oficina (dilluns a divendres de 9:30 hores a 15:00 hores, i dilluns i i dijous de 
17:00 hores a 21:00 hores), i en la pàgina web <http://www.parcent.es>. Les 
al·legacions, reclamacions i suggeriments hauran de dirigir-se a l'Ajuntament de 
Parcent i seran presentades per qualsevol dels mitjans que arreplega la Llei 30/1992, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 

Parcent, 27 d’octubre de 2014 
 
 
 
 
 

Sgt: Máximo Revilla Martínez 
 


