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1.- ALCALDE, JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA, a 11 de Febrero de 2020

AYUNTAMIE NTO DE CREVILLE NT

EDICTE
SERVEI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Anunci de notificació en procediment Informació pública del
projecte de reparcel·lació forçosa del Sector I-10 del Pla General d'Ordenació Urbana de
Crevillent.
En desenvolupament i execució del Programa d'Actuació Integrada del Sector I-10 del Pla
General d'Ordenació Urbana de Crevillent, la mercantil Sector Villarosa, S.L.U. ha presentat
el projecte de reparcel·lació forçosa, denominat Projecte de Reparcel·lació del Sector I-10 del Pla
General d'Ordenació Urbana de Crevillent.
Per Decret d'Alcaldia núm. 160/2020, de data 03/02/2020, s'ha acordat iniciar el procediment
d'aprovació d'aquest, mitjançant el sotmetiment a informació pública per l'Ajuntament, del citat
projecte i tota la documentació annexa, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 92. 2.a)
de la Llei 5/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge,
de la Comunitat Valenciana, per termini d'un mes, comptat a partir del següent dia a la publicació
d'aquest anunci en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», i, sense perjudici de la
notificació individual als propietaris inclosos en l'àrea reparcel·lable.
Dins del termini d'un mes des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, els interessats podran comparéixer, de dilluns a divendres, d'11.00 a 13.00
hores al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Crevillent, situat en la primera planta, Carrer
Major, núm. 9, a fi de consultar la documentació integrant del projecte de reparcel·lació forçosa. Si
ho estimen convenient, dins d'aquest termini, podran presentar-se al·legacions a aquest projecte
per a la seua incorporació a les actuacions.
També pot consultar-se el projecte a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Crevillent
(www.crevillent.es) o dirigint-se a la consultora RT Urbanistas (dpto.urbanismo@rtconsultores.com) on els podran explicar o aclarir qualsevol dubte o qüestió que els sorgisca sobre
aquest tema.
Així mateix, el present anunci serveix de notificació, als efectes previstos en l'article 44 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
respecte dels titulars (que siguen desconeguts, s'ignore el lloc de notificació o, intentada la
notificació, no s'haguera pogut practicar) de drets afectats pel referit projecte de reparcel·lació
forçosa, a l'efecte que puguen presentar les al·legacions que estimen convenients en el termini
referenciat.

L'ALCALDE-PRESIDENT

Jose Manuel Penalva Casanova
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