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ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió núm.: 11/08, celebrada el dia 3 de juny de 2008
va adoptar, entre altres, l’acord següent:

“PRIMER.- Sotmetre a informació pública la documentació aportada per l'agent
urbanitzador SECTOR INDUSTRIAL XIRIVELLA SL, justificativa del gir de la quota
corresponent a la diferència de valor de l'expropiació, segons la resolució del Jurat
Provincial d'Expropiació, de data 28 de novembre del 2007, per al seu posterior
abonament pels propietaris de la reparcel·lació del Sector D, en base i de conformitat
amb els arguments anteriorment meritat. Per a això es procedirà a la publicació del
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari
d'àmplia difusió de la localitat afectada, a este efecte de presentar al·legacions
durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar a partir de l'última publicació o
notificació del present edicte, prèvia remissió d'avís amb el seu contingut als titulars
interessats de la reparcel·lació del Sector D afectats per l'actuació proposada.
Prèviament a la seua exposició al públic haurà de procedir-se a esmenar les
deficiències indicades anteriorment i que es donen ací per reproduïdes.
SEGON.- Donada la discrepància existent en la finca 4 del projecte d'expropiació
forçosa per taxació conjunta per a l'execució del projecte de connexió amb el pas
inferior de la línia de ferrocarril València-Utiel p.K. 83,5, en els termes indicats en el
decret 98/08, de 21 de gener anteriorment indicats, haurà de traslladar la resolució
que es dicte als afectats per esta i als efectes que, en el termini indicat anteriorment,
puguen efectuar totes les al·legacions estimen pertinents en defensa dels seus
interessos”.
Xirivella, 28 de juliol de 2008
El regidor delegat,

Joan Antoni Pérez i Domènech

