Ajuntament de Pego

ASSUMPTE: Tràmit d’audiència i informació pública del proyecto de Ordenanza
municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio
público municipal.
Finalitzada la fase de consulta pública prèvia, i en compliment del que es disposa en
l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, es sotmet a audiència i informació pública el proyecto
de Ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de
dominio público municipal, de l'Ajuntament de Pego.
Mitjançant aquest tràmit poden formular al·legacions les persones afectades en els
seus drets i interessos legítims i fer aportacions addicionals altres persones o entitats.
Així mateix, podrà també demanar-se directament l'opinió de les organitzacions o
associacions reconegudes per llei que agrupen o representen a les persones els drets
o els interessos legítims de les quals es vegen afectats per la norma i els fins de la
qual guarden relació directa amb el seu objecte.
El projecte d'ordenança podrà ser consultat en el portal web de l'Ajuntament de Pego
(www.pego.org) i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament. Les al·legacions i/o
aportacions es podran formular en el termini de vint dies hàbils des de la publicació en
el portal web, i remetre-les a l'adreça de correu electrònic ordenanzacz@pego.org
indicant en l'assumpte «audiència Ordenança», o per qualsevol de les formes
establertes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, abans referida.
Per a facilitar l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les
al·legacions i aportacions, aquestes hauran d'especificar l'article o part del mateix al
qual es refereixen, la modificació que es proposa, les raons en les quals es sustenten
i, si és possible, la proposta de redacció alternativa.
A Pego, en la data que consta al marge.

L’ALCALDE PRESIDENT
Firmat.- Enrique Moll Briones
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