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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

10172

Aprovació de l'operació jurídica complementària del projecto de compensació de la Unitat d'actuació
UPT-04

La Junta de Govern Local en sessió de data 6 d'agost de 2018, va acordar:
1r. Aprovar l'operació jurídica complementària sol·licitada el 31 de juliol de 2017-rge 18605- pel Sr.. Pablo Ferrer Estrany i la Sra. Antonia
Seguí Beltrán respecte del projecte de compensació corresponent la unitat d'actuació UPT-4, que es va aprovar definitivament l'1 de
desembre de 1994, i que consisteix a incloure com a finca afectada per la referida unitat d'actuació una porció de la finca registral 30475 (
referència cadastral 5171021DD6757S0001YP). Aquesta porció ocupa una superfície de 1.345 m2. En conseqüència, es troba exluida de la
unitat d'actuació UPT-4 la finca registral 33697 (referència cadastral 5171020DD6757S0001BP), que per error va desaparèixer del Registre
de la Propietat per tancament registral per compensació urbanística, donant lloc a finca registral 51501 (indedificable).
2n. Publicar el present acord en el B.O.I.B i en l'adreça o al punt d'accés electrònic de l'Ajuntament de Calvià (article 213.5 del Reglament de
la Lous).
3r. Notificar aquest acord al Sr.Pablo Ferrer Estrany i la Sra. Antonia Seguí Beltrán, amb indicació dels recursos que poden interposar contra
el mateix, a l'efecte d'atorgar l'escriptura pública de rectificació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/121/1018296

4t. Els interessats hauran d'ingressar la quantitat de 360,60 € en concepte de taxa per l'emissió d'un informe tècnic i dos informes jurídics
(120,20 € x 3 informes), d'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (epígraf 3, apt 3.5).

El tinent de batle delegat de Urbanisme Economia i Comerç
(per delegació de batlia de 6 de juliol de 2018)
Marc Pecos Quintans
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