FULGENCIO GIMENO ARRÓNIZ, SECRETARI GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE DÉNIA
CERTIFIQUE: Que el Ple, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2019, a reserva dels termes que
resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, va adoptar, entre altres, el següent acord:
PUNT 1. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS, RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE PGE 2019 I
REMISSIÓ A L’ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL.
La Comissió Informativa de Territori, Qualitat Urbana i Turisme, en sessió celebrada el 3 d’abril de
2019, va adoptar el següent dictamen:
En relació a l’expedient que es tramita per a l’aprovació del Pla General Estructural del
municipi, i vistos els informes i documents que consten en el mateix:
- Escrit del Coordinador de l’Oficina Municipal de Planejament de data 28.03.2019, pel qual
fa lliurament de la següent documentació:

• Expedient per a la seua Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica, complementat amb
l'informe general sobre el procés de Participació Pública i els seus annexos.
Tot això a l'efecte de la ratificació municipal de la proposta i elevació a l'òrgan ambiental
competent per a superar l'avaluació ambiental i territorial estratègica.

VICENT GRIMALT BORONAT

- Informes Jurídics de l'Assessoria Jurídica externa de data de 28.03.2019 sobre les
al·legacions formulades en la 1a i 2a fase d'informació pública i sobre el conjunt documental
el procediment seguit en la tramitació de l'expedient.
- Informe emés pels serveis tècnics-jurídics del Departament d’Urbanisme i el Secretari
General, quant al procediment a seguir per a continuar amb la tramitació del Pla General
Estructural (versió preliminar 2017/ proposta 2019) (Exptes. núm. 3A12/2017/1,3A12/2017/4
i 3A12/2018/4),
A la vista dels informes citats i antecedents que consten en l'expedient, propose que pel Ple
de l'Ajuntament s'adopte el següent acord:
PRIMER.- Estimar, desestimar o inadmetre les al·legacions presentades de conformitat amb
l'indicat en els corresponents informes tècnics i jurídics que consten en l'expedient núm.
3A12/4/2018. Notificar als interessats, adjuntant a cadascun còpia dels corresponents
informes, i amb indicació de què es tracta d'un acte de tràmit no finalitzador del procediment,
per la qual cosa no és susceptible de recurs en virtut de l'assenyalat en l'article 114 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre.
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• PGE, Versió proposta. 2019.

SEGON.- Ratificar la proposta de Pla elaborada per la OMP i remetre-la juntament amb
l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica a l'òrgan ambiental i territorial i
notificar als interessats i organismes sectorials corresponents amb indicació de què es tracta
d'acte de tràmit no finalitzador del procediment, per la qual cosa no és susceptible de recurs
en virtut de l'assenyalat en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
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El Ple, per tretze vots a favor procedents dels grups polítics PSPV (7), Compromís (4) i No
Integrats (2), i set vots en contra de PP (3), GD-CU (2) i C’s (2), aprova el dictamen.
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I per deixar-ne constància, estenc la present, d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Dénia, a
la data de la signatura electrònica.
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