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EDlCTE 
La Comissió del PIe d'Urbanisme, Medi Ambient,Territori, Sosteni
!?_iiJt~t~:H¡¡I;lt~t¡e-ISe-¡:ye¡-sÜr¡Ján-s-,-en-sessiÓc~(e~fada-éf-ªI~. 18 de 
!!!ªig_.Q~_~ºn.(PJ!I)JJ deJ:m:d_~ddilia), actuant amb atribucions de 
carácter decisori delegades pel Pie de la Corporació en sessió de 14 
de juliol de 2011 (BOP núm. 187 de 9/08/2011), a I'empara del que 
disposa I'article 123.3 de la L1ei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Régim Local, va adoptar, entre altres els acords se
güents: 
PRlMER. Estimar, en base a l'informe técnic municipal, I'al.legació 
presentada pel Sr. Josep Miquel Moya Torres, Regidor del Grup 
Municipal Bloc-Verds: Comprornís, al Pla d'Usos del Paratge Natu
ral Municipal Parpalió Borrell. 
SEGON. Aprovar definitivament el Pla d'Usos del Paratge NaturalMí!Qi9iJafParpar¡ó BorreTL-----·----------·--·----..------------

El que es fa públic als efectes i en compliment del que preveu l'ar
tiele 70.2 de la L1ei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Régim Local (en la seua novaredacció donada per la L1ei 57/2003, 
de 16 de desembre, de Mesures per a la Modemització del Govem 
Local), i 52.1 de la L1ei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú. El tex integre del Pla es podrá consultar a la pagina 
web de l' Ajuntament: www.gandia.org 
Contra l'acord d'aprovació definitiva anteriorment ressenyat, que 
posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar di
rectament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Conten
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comu
nitat Valenciana, en el termini de dos meso s, comptats a partir del 
dia següent al d'inserció del present edicte en el Butlietí Oficial de 
la Provincia de Valencia, d'acord amb el que disposen els articles 
10-l.b) i 46.1 de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
La present norma reglamentaria entrara en vigor en la forma previs
ta en els articles 70.2, en relació en el 65.2, de la Lley 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Régirn Local. 
Gandia, 6 de juliol de 20 12.-EI secretari general del pie, (acord JGL 
2-08-2010), Lorenzo Pérez Sarrión. 
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AJUNTAMENT DE GANDIA 

Exp. 22/2012 DILIGENCIA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PLA 
D'USOS DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL PARPALLÓ 
BORRELL. 

DILIGENCIA que s'estén per a fer DILIGENCIA que se extiende para hacer 

constar que el Pla d'Usos del Paratge onstar que el Plan de Usos del Paratge 

Natural Municipal Parpalló Borrell, va Natural Municipal Parpalló Borrell, ha 

entrar en vigor el dia 28 de juliol de ntrado en vigor el día 28 de julio de 

2012, després del compliment deis 2012, tras el cumplimiento de los trámites 

trámits previstos en els articles 49 i 70.2, previstos en los artículos 49 y 70.2, en 

en relació amb el 65.2, de la L1ei 7/1985, relación con el 65.2, de la Ley 7/1985, de 

de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del de abril, Reguladora de las Bases del 

Régim Local: Régimen Local: 

-Aprobación definitiva del Plan por la 

- Aprovació definitiva del Pla per la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Comissió d' Urbanisme, Medi Ambient, Territorio, Sostenibilidad, Vivienda y 

Territori, Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Servicios Urbanos, en sesión celebrada 

Urbans, en sessió celebrada el dia 18 de el día 18 de mayo de 2012, actuando con 

maig de 2012, actuant amb competéncies competencias de carácter decisorio 

de carácter decisori delegades pel Pie de delegadas por el Pleno de la Corporación 

la Corporació per acord de 14 de juliol de mediante acuerdo de 14 de julio de 2011 
2011( BOP núm. 187 de 9/08/2011). 

(BOP n° 187 de 9/08/2011). 

- Comunicació de I'acord municipal, amb -Comunicación del acuerdo municipal,
 

el text íntegre del Pla, als órgans con el texto íntegro del Plan, a los
 

competents de les Administracions de órganos competentes de las
 

I'Estat i Autonómica, en data 10 de juliol Administraciones del Estado y
 

I de 2012. Autonómica, en fecha 10 de julio de 2012.
 

- Publicació del text íntegre de la norma 
reglamentaria en el BOP núm. 169 de Publicación del texto íntegro de la norma 

data 17 de juliol de 2012. reglamentaria en el BOP nO 169 de fecha 

17 de julio de 2012. L -----'- ~ I 

Gandia, 31 de juliolde 2012
 
EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
 

(Acord JGL 2-08-2010)
 

Lorenzo Pérez Sarrión
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