Informació pública de la modificació del Projecte d'Urbanització del Sector
Calvari II de Pego, referent a la ubicació de centres de transformació.
En compliment del que es disposa en l'article 175.2, en relació amb l'article 57, de la
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge de la Comunitat Valenciana, es fa saber que, en relació amb l'escrit presentat
(RE 4962, de 30 de setembre de 2014, complementat mitjançant RE 524, de 28 de
gener de 2015) per la representació de INA VERDALA PROMOCIONES, S.L., en la
seva condició d'Agent Urbanitzador de l'Actuació Integrada “Calvari II” , al que
acompanya documentació de la modificació al Projecte d'Urbanització del Sector
Calvari II de Pego, aquesta Alcaldia, mitjançant Resolució de data 25 de març de 2015,
ha acordat:
Primer.- Sotmetre a informació pública la modificació del Projecte d'Urbanització del
Sector Calvari II, de Pego, referent a la ubicació de centres de transformació.
Segon.- Publicar el corresponent edicte en un diari d'informació general editat a la
Comunitat Valenciana i –de manera simultània o posterior– en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Pego i a la pàgina web municipal (www.pego.org), per un termini de 20
dies hàbils, comptats des de l'última publicació de l'edicte.
Durant el període d'informació pública es podran formular al·legacions i consultar la
modificació del projecte d'urbanització en el Departament d'Urbanisme d'aquest
ajuntament, d'11.00 a 13.30 hores, els dies hàbils d'oficina.
Tercer.- Sol·licitar els informes procedents.
Quart.- Notificar als interessats, amb l'advertiment que es tracta d'un acte de tràmit, no
susceptible de recurs, sense perjudici que pugui formular les al·legacions que estimi
oportunes.
A Pego en la data que consta al marge

L' ALCALDE-PRESIDENT.
Enrique Moll Briones
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