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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre 
aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU 
en la parcel·la sítia al carrer de Joaquín Marín, núm. 35. 
Exp. 3001-2019-200.

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 11 de mayo de 
2020, va adoptar l’acord que en la part dispositiva diu el següent:
Primer. Aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de 
València en la parcel·la sítia al carrer de Joaquín Marín, núm. 35, 
referència cadastral 1559107YJ2715H0001IL, elaborada pel Servici 
de Planejament, que afecta únicament l’ordenació detallada i consis-
tix en el canvi de qualificació de parcel·les dotacionals públiques de 
la xarxa secundària.
Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, 
prèvia comunicació i remissió d’una còpia digital del pla a la Co-
missió Territorial d’Urbanisme, així com a la web de l’Ajuntament 
de València.
Tercer. Comunicar el present acord als servicis municipals, les com-
petències dels quals puguen resultar-ne afectades, i notificar-ho als 
interessats.
De conformitat amb l’article 57.2. i 55.8 de la Llei 5/2014, de 25 de 
juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat 
Valenciana, modificada per la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la 
Generalitat, l’entrada en vigor del document aprovat definitivament 
es produïx als 15 dies hàbils de la publicació d’este acord, en virtut 
de l’article 70.2, en relació amb l’article 65.2, de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Contra l’acord transcrit anteriorment, que és definitiu en via admi-
nistrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província.
Tot això, sense perjuí que es puga exercitar qualsevol altre recurs o 
acció que s’estime procedent.
En València, a 13 de maig de 2020.—El secretari, Manuel Latorre 
Hernández.
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