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Información pública de la modificación puntual número 3 
de las normas subsidiarias. [2019/3092]

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 14 de 
marzo de 2019, ha resuelto someter a información pública la modifi-
cación puntual número 3 de las normas subsidiarias de Llombai, con-
sistente en cambiar dotaciones públicas a parcelas privadas y privadas 
a dotaciones públicas, por plazo de 45 días, mediante la inserción de 
anuncios en un diario de información general de amplia difusión provin-
cial, tablón de anuncios municipal, en la página web www.llombai.es y 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Durante este plazo se 
podrá examinar el expediente en las dependencias del Ayuntamiento y 
en su página web y, si procede, formularse alegaciones.

La resolución de informe ambiental y territorial estratégico favora-
ble se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 
24 de enero de 2019.

Llombai, 20 de marzo de 2019.– El alcalde presidente: Anselmo 
Cardona Puig.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 14 de març 
de 2019, ha resolt sotmetre a informació pública la modificació puntual 
número 3 de les normes subsidiàries de Llombai, consistent a canviar 
dotacions públiques a parcel·les privades i privades a dotacions públi-
ques, per termini de 45 dies, mitjançant la inserció d’anuncis en un 
diari d’informació general d’àmplia difusió provincial, tauler d’anuncis 
municipal, en la pàgina web www.llombai.es i al Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. Durant aquest termini es podrà examinar l’ex-
pedient en les dependències de l’Ajuntament i en la seua pàgina web i, 
si és procedent, formular-se al·legacions.

La resolució d’informe ambiental i territorial estratègic favorable 
s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 24 de 
gener de 2019.

Llombai, 20 de març de 2019.– L’alcalde president: Anselmo Car-
dona Puig.
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