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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda
Direcció General d’Ordenació Urbanística
Servici de Planejament 
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre 
aprovació definitiva del Plan Especial de Directrius per 
a la mijora de la qualitat urbana dels Barris de la ciutat 
(03001/2016/000029).

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 28 de juny de 2018, 
va adoptar l’acord que en la seua part dispositiva diu el següent:
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. M.S.G. 
i altres, el Sr. A.A.C., en qualitat de secretari-administrador de la 
finca Passeig Albereda, 39, de València; la Sra. M.B.C.T.; la Sra. 
R.A.G.; la Sra. M.A.E.R.; la Sra. M.J.G.T.; el Sr. R.R.C.; el Sr. 
M.J.O.G.; la Sra. E.I.C.C.; la Sra. M.J.G.D.; el Sr. A.C.C.; el Sr. 
R.G.I. i el Sr. J.M.O., en qualitat d’administrador-secretari de la 
Comunitat de Propietaris de l’Avda. de França, número 1, per les 
raons exposades en el fonament de dret quart d’este acord.
SEGON. Aprovar definitivament el Pla especial de directrius per a 
la millora de la qualitat urbana dels barris de la ciutat de València.
TERCER. Notificar este acord a totes les persones qui figuren com 
a interessades en l’expedient, amb expressió dels recursos proce-
dents.
QUART. Comunicar este acord als servicis municipals afectats.
CINQUÉ. Publicar este acord en el Butlletí Oficial de la Província, 
després de la comunicació i remissió, d’una còpia digital signada, 
prèvies a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a inscriure’l en el 
Registre Autonòmic d’Instruments de Planejament Urbanístic, així 
com en la web de l’Ajuntament de València.”
De conformitat amb l’article 57.2. de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Va-
lenciana, 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 un recurs contenciós administratiu, 
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província.
Tot això sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs 
o acció que estime procedent.
València, a 4 de juliol de 2018.—El secretari, Manuel Latorre Her-
nández.
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