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Aprobación inicial de expediente de declaración de parcela sobrante y desafectación
El Ajuntament de Calvià en Pleno, en la sesión ordinaria de 26 de abril de 2018 adoptó
el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de declaración de parcela sobrante, con
la correspondiente desafectación del bien demanial convirtiéndose en bien patrimonial,
del siguiente bien demanial:
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Parcela sita en el Polígono Son Bugadelles, en la calle Alacant entre los números 62 y
65, con referencia catastral 7958730DD5775N0001GP, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Calvià en el Tomo 3680; Libro 926; Folio 57; Finca 47360, Inscripción
primera. Así mismo, el Inventario Municipal de Bienes recoge la parcela en el epígrafe
1.2, con el número de orden 140, parcela 288 como Infraestructura.
SEGUNDO.- Justificar la oportunidad de la declaración de parcela sobrante y la
correlativa desafectación por su reducida extensión y emplazamiento que hacen que no
sea susceptible de un uso adecuado.
TERCERO.- Exponer al público el expediente por un plazo de un mes en el tablón de
anuncios, por un plazo de un mes, en el portal web municipal y en el Boletín Oficial de
las Illes Balears.
CUARTO- Acordar definitivamente la desafectación de la parcela si en el plazo de
exposición al público no se presentan alegaciones, y solicitar al Registro de la Propiedad
que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos
o anotaciones, así como al Inventario Municipal de Bienes, llevando a cabo el acto de
recepción formal del bien inmueble desafectado en cumplimiento del artículo 8.3 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
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QUINTO.- Proceder por el órgano competente a la tramitación de la adjudicación de la
parcela sobrante de acuerdo con la normativa aplicable, una vez acordada
definitivamente la desafectación.
De acuerdo con lo que establece el artículo 129.3 de la Ley 20/2006, de 15 de
diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, se somete el mencionado
acuerdo a información pública por el plazo un mes, durante el cual los ciudadanos y las
personas legítimamente interesadas pueden examinar el expediente en los Servicios
Jurídicos Municipales y formular reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
pertinentes.
Calvià,
El Alcalde
Alfonso Rodríguez Badal

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100. a/e: calvia@calvia.com
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Aprobació inicial de l'expedient de declaració de parcel·a sobrant i desafectació
L'Ajuntament de Calvià en Ple, en la sessió ordinària de 26 d'abril de 2018 va adoptar el
següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de declaració de parcel·la sobrant, amb la
corresponent desafectació del ben demanial convertint-se en ben patrimonial, del
següent ben demanial:
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Parcel·la situada al Polígon Son Bugadelles, al carrer Alacant entre els nombres 62 i 65,
amb referència cadastral 7958730DD5775N0001GP, inscrita en el Registre de la
Propietat de Calvià, en el Tom 3680; llibre 926; Foli 57: Finca 47360, Inscripció primera.
Així mateix, l'Inventari Municipal de Béns recull la parcel·la en l'epígraf 1.2, amb nombre
d'ordre 140, parcel·la 288 com a Infraestructura.
SEGON.- Justificar l'oportunitat de la declaració de parcel·la sobrant i la correlativa
desafectació per la seva reduïda extensió i emplaçament, que fan que no resulti
susceptible d'un ús adequat.
TERCER.- Exposar al públic l'expedient per un termini d'un mes en el tauler d'anuncis, al
portal web municipal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
QUART.- Acordar definitivament la desafectació de la parcel·la si en el termini
d'exposició al públic no es presenten al·legacions i sol·licitar al Registre de la Propietat
que procedeixi a deixar constància d'aquest canvi mitjançant els corresponents seients o
anotacions, així com en l'Inventari Municipal de Béns, duent a terme l'acte de recepció
formal del ben immoble desafectat en compliment de l'article 8.3 del Reglament de Béns
de les Corporacions Locals.
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QUINT.- Procedir per l'òrgan competent a la tramitació de l'adjudicació de la parcel·la
sobrant d'acord amb la normativa aplicable, una vegada acordada definitivament la
desafectació.
D'acord amb el que estableix l'article 129.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet l'esmentat acord a informació
pública pel termini un mes, durant el qual els ciutadans i les persones legítimament
interessades poden examinar l'expedient en els Serveis Jurídics Municipals i formular
reclamacions, objeccions o observacions que estimin pertinents.
Calvià,
El batle,

Alfonso Rodríguez Badal

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100. a/e: calvia@calvia.com

