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EDICTE
Per resolució d’Alcaldia de 7 de maig de 2018 s’ha resolt anular
i deixar sense efectes el conveni subscrit el dia 13 de març de 1998,
entre l’Ajuntament de L’Olleria i el Sr. Francisco Lila Vidal, mitjançant
el qual el Sr. Lila Vidal cedia a l’Ajuntament de L’Olleria, de manera
gratuïta i lliure de càrregues, una parcel·la de 186 m2, prèvia la seua
segregació, del terreny de la seua propietat de 280 m2; aprovant la
substitució de la cessió efectuada en el conveni anteriorment referit
per la seua compensació monetària, per import de 17.677’44€, de
conformitat amb la valoració efectuada pels Serveis Tècnics
Municipals i disposant que la compensació monetària quede afectada
al Patrimoni Municipal del Sòl de conformitat amb els articles 98 i
següents de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 25.1 del Text
Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei de Sòl, en relació amb el 173 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de
la Comunitat Valenciana, es sotmet a informació pública durant el
termini de vint dies hàbils, a comptar des de la publicació del present
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini, l’expedient podrà ser examinat per
qualsevol interessat en les dependències municipals, perquè es
formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà
a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça https://www.lolleria.org].
L’Olleria, a 14 de maig de 2018.
L’ALCALDE
Julià Engo Fresneda
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