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

9638

Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació de la UA/PG-09 de Peguera

La junta de Govern Local de Calvià, en sessió de data 16 de setembre de 2019, va acordar:
1. Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de la UA/PG-09 de Peguera, segons documentació presentada per la Junta de
Compensació en dates 9.11.2018 i amb RGE 33187; 12.1.2018 i RGE 33226 i 33221; 4.06.2019 i RGE 15718 i 1579; 18.7.2019 i RGE
20696, 20758 i 20715; 19.7.2019 i RGE 20797; 22.7.2019 i RGE 20916 i 20921; 1.8.2019 i RGE 21937.
2. Sotmetre a informació pública, durant el termini d'un mes, aquest projecte mitjançant la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i en el punt d'accés electrònic corresponent, on se n'inserirà així mateix el contingut íntegre per facilitar-ne la consulta
telemàtica. Així mateix, dins aquest termini es concedirà audiència a les persones interessades mitjançant citació personal (article 213.5 del
reglament de la LOUS).
3. Requerir a la Junta de Compensació el pagament de la taxa per la tramitació de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació, l'import
de la qual ascendeix a 1.000 euros (annex I, tarifa 1, epígraf 11 de l'Ordenança fiscal, BOIB núm. 57 de dia 21 d'abril de 2012).
4. Notificar aquest acord a la Junta de Compensació, a l'Administració General de l'Estat (Oficialia Major del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social), i als senyors Miguel Llabrés Barceló i Luis Abasolo Pérez.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/135/1043910

Calvià, 26 de setembre de 2019
El tinent de batle delegat d'Urbanisme, Comerç i Activitats
(per delegació de Batlia de 17 de juny de 2019)
Marc López Expósito
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