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Aprovació definitiva de l'expedient de declaració de parcel·la sobrant i desafectació
L'Ajuntament de Calvià en Ple, en la sessió ordinària de data 27 de setembre de 2018,
va adoptar el següent acord:
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PRIMER.- Desestimar les al·legacions de D. Mario Teófilo Trolese Morales, de data 12
de juny de 2018, presentades durant l'exposició pública de l'expedient pel que s'aprova
inicialment l'expedient de declaració de parcel·la sobrant, amb la corresponent
desafectació del ben demanial convertint-se en ben patrimonial de la parcel·la municipal
situada situada al Polígon Son Bugadelles, al carrer Alacant entre els nombres 62 i 65.
SEGÓN.- Aprovar definitivament la declaració de parcel·la sobrant, amb la corresponent
desafectació del ben demanial convertint-se en ben patrimonial, del següent ben
demanial:
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.
Dur 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.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el present acord, en el tauler
d'anuncis i en el portal web www.calvia.com municipals.
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QUART.- Procedir per l'òrgan competent a la tramitació de l'expedient d'adjudicació de la
parcel·la sobrant d'acord amb la normativa aplicable.
CINQUÈ.- Significar que contra el present acord es pot interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques o ser impugnat directament davant l'òrgan jurisdiccional
contenciós-administratiu en el termini de dos mesos conformement a l'assenyalat en els
articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa, així com interposar qualsevol altre recurs que s'estimi
pertinent.
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