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Informació pública de l’acord de suspensió de llicènci-
es urbanístiques, ambientals, de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació i de demolició en l’àmbit del carrer Eivissa. 
[2017/4995]

Información pública del acuerdo de suspensión de licen-
cias urbanísticas, ambientales, de parcelación de terrenos, 
de edificación y de demolición en el ámbito de la calle 
Eivissa.  [2017/4995]

La Junta de Govern de la ciutat de Gandia, en sessió ordinària cele·
brada el 29 de maig de 2017, ha acordat, de conformitat amb l’article 
64 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, D’ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, la suspensió, 
pel termini d’un any, de llicències urbanístiques, ambientals, de parcel·
lació de terrenys, d’edificació i de demolició a l’àmbit del carrer Eivissa 
delimitat en la imatge següent:

Amb la finalitat de facilitar l’estudi o reforma de l’ordenació urba·
nística d’aquest àmbit. En aquest sentit, la suspensió de referència 
inclourà tant les noves llicències com les ampliacions de les llicències 
ja concedides dins del referit àmbit geogràfic, a excepció de les decla·
racions responsables que no afecten l’envolupant i elements exteriors 
de l’edifici.

Gandia, 5 de juny de 2017.– El secretari general del Ple (R Conse·
lleria de Presidència 13.12.2012; DOGV 26.12.2012): Lorenzo Pérez 
Sarrión.

La Junta de Gobierno de la ciudad de Gandia, en sesión ordinaria 
celebrada el 29 de mayo de 2017, ha acordado, de conformidad con el 
artículo 64 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de orde·
nación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, 
la suspensión, por el plazo de un año, de licencias urbanísticas, ambien·
tales, de parcelación de terrenos, de edificación y de demolición en el 
ámbito de la calle Eivissa delimitado en la siguiente imagen:

Con la finalidad de facilitar el estudio o reforma de la ordenación 
urbanística de dicho ámbito. En este sentido, la suspensión de referencia 
abarcará tanto a las nuevas licencias como a las ampliaciones de las 
licencias ya concedidas en el referido ámbito geográfico, a excepción de 
las declaraciones responsables que no afecten el envolvente y elementos 
exteriores del edificio.

Gandia, 5 de junio de 2017.– El secretario general del Pleno (R 
Conselleria de Presidencia 13.12.2012, DOGV 26.12.2012): Lorenzo 
Pérez Sarrión.
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