AJUNTAMENT DE RIOLA
EDICTE: PARTICIPACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PLA GENERAL

Per l’Alcaldia, en data 11 de juliol de 2022 s’ha dictat la Resolució num. 2022-672, que
es fa pública als efectes oportuns:
“JUDITH CAPELLINO VENTURA, Alcaldessa-Presidenta de l’Exc. Ajuntament de
Riola, en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local
m'atribueixen, i atenent les consideracions que a continuació s’arrepleguen:
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Vist l'interés de la present Corporació d'executar polítiques participatives, dins
del principi de proximitat al ciutadà, fent-li participe en les decisions que directament
l'afecta.
Segon.- VIST que mitjançant Resolució num. 667-2022 s’acordà la celebració d’una
xarla informativa, a celebrar el dia 13 de juliol de 2022, a les 19:00 hores, on
s’explicarà els aspectes fonamentals que determinen les principals modificacions del
Pla General d’Ordenació Urbana de Riola.
Tercer.- CONSIDERNT necessari realitzar major difusió de la xarrada informativa, a
l'efecte de garantir una major participació publica, es posposa al dia 20 de juliol de
2022, a les 19.00 hores.
I tenint en consideració els següents
FONAMENTS DE DRET
I.- Considerant el que es disposa en la següent normativa que resulta d'aplicació:
Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim local
Llei 8/2010, de Règim local de la Comunitat Valenciana
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana
II.- Vist el que es disposa en els artícles 43 i ss. de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
III.- VIST el que es disposa en l’article 51 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana, que
estableix el següent:
“1. Abans de l'elaboració de l'esborrany del pla, el departament de l'administració que
el promoga efectuarà a través del portal web una consulta pública prèvia per espai de
vint dies en relació amb un document en el qual s'indique de manera succinta els
problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la
seua aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives.
2. La consulta pública prèvia tindrà efectes administratius interns, preparatoris de la
redacció del pla, i donarà lloc a l'obligació d'elaborar un informe de resposta conjunta a
les aportacions rebudes. Haurà d'incorporar-se a l'expedient el resultat de la consulta,
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amb indicació del nombre de participants,nombre d'opinions emeses i l'informe de
resposta.”
Vist quant antecedeix, d'acord amb la normativa vigent, aquesta Alcaldia, òrgan
competent,
RESOLC:
PRIMER. POSPOSAR la xarrada informativa, convocada el dia 13 de juliol de 2022,
per al dia 20 de juliol de 2022, a les 19.00 hores, a fi de garantir major difusió i
participació pública
SEGON.- PUBLICAR el present acord en la pàgina web, xarxes socials i COMUNICA,
a l'efecte de concedir la màxima difusió possible.”

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, les persones i entitats
interessades interposaran, d'acord amb els articles 112 et seq., així com 123 i 124 de
la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Amb caràcter previ, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
ha dictat l'acord, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la data de
notificació del present acord.
Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de València, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de
notificació del present acord.
Això sense perjudici que puguen interposar-se qualsevol altre recurs administratiu o
jurisdiccional que s'estime oportú.
El que es fa públic als efectes oportuns.
Riola, data de signa electrónica.

JUDITH CAPELLINO VENTURA
(Document signat electrònicamentl com consta al marge)

N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 961702201

FAX: 961710327

CARRER AMPLE Nº 5

46417-RIOLA

VALÈNCIA

Codi Validació: 9459T9SFE5FXJQ79GM7XNST6Y | Verificació: https://riola.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

L’ALCALDESSA-PRESIDENTA:

