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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SES SALINES

4092 Informació pública de la cessió gratuïta d'un solar a la Conselleria de Salut i Consum

Es fa públic que a la sessió extraordinària de 17 de maig de 2022 es va adoptar el següent acord:

PRIMER.- Incloure a l'inventari de béns el bé immoble següent:

Ubicació CR Lluna 27 i 27 B

Finques registrals 10.379 i 10.380 de Ses Salines

Ref. Cadastral 9322724DD9592S0001LD i 9322725DD9592S0001TD

Superficie: 693,17m2 (392,78m2 de la finca registral 10.379   i 300,39m2 de la finca registral 10.380)

Classe Bé Patrimonial

Classificació i Qualificació del sòl: Urbà – Zona residencial Intensiva Baixa

Ús: Actualment en desús, sense construccions.

Càrregues: Sense càrregues, només afeccions fiscals segons nota registral

Altres circumstàncies rellevants: El 10 de febrer de 2022 l'Ajuntament de ses Salines va atorgar escriptura d'agrupació (protocol 153 del notari Enrique
Cases Bergón) que es troba pendent d'inscripció registral.

SEGON.- Iniciar l'expedient per a la cessió gratuïta a favor de la Conselleria de Salut i Consum del següent bé immoble: Solar ubicat al Cr
Lluna 27 i 27B de superfície 693,17 m2 amb referències cadastrals 9322725DD9592S0001TD i 9322724DD9592S0001LD del terme
municipal de Ses Salines. S'adjunta plànol d'ubicació com a document 1.

TERCER.- Sotmetre l'expedient a un període d'informació pública per termini de 20 dies mitjançant anunci al BOIB així com al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, a fi de què els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents. Igualment, estarà a disposició dels
interessats al web municipal d'aquest Ajuntament: https://ajsessalines.net/ca/arxius-i-documents/exposicio-publica

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (19 de maig de 2022)

El batle
Juan Rodíguez Ginard
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