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Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant
Información pública de la cuenta de liquidación definitiva de 

cuotas de reparcelación forzosa de la unidad de ejecución delimitada 
por la ejecución del proyecto de urbanización de un viario paralelo a 
la avenida de Mutxamel en el suelo urbano industrial del PGOU del 
municipio de Sant Joan d’Alacant. [2007/1992]

Adoptado acuerdo por la Alcaldía Presidencia en el día 2 de febre-
ro de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2005, de 30 
de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y en el Decre-
to 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el presente se somete a 
información pública la liquidación definitiva de la reparcelación for-
zosa de la unidad de ejecución delimitada por la ejecución del proyec-
to de urbanización de un viario paralelo a la avenida de Mutxamel, en 
el suelo urbano industrial del Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio de Sant Joan d’Alacant, mediante publicación de edicto en 
el Diari Oficial de la Generalitat, y remisión de comunicación a los 
titulares de derechos afectados. 

La referida reparcelación fue aprobada por el Ayuntamiento en 
pleno en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2004. 

Durante el plazo de un mes desde la publicación de este edicto en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, cualquier persona física 
o jurídica puede examinar el expediente y puede formular las alega-
ciones que estime convenientes. La liquidación se podrá consultar en 
el Servicio de Urbanismo, calle de Cervantes, 19, días laborables de 
lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. Teléfono 965 651 353; fax 965 
654 750; e-mail sju@santjoandalacant.es.

Sant Joan d’Alacant, 6 de febrero de 2007.– El alcalde: Francesc 
de Paula Seva i Sala.

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant
Informació pública del compte de liquidació definitiva de quo-

tes de reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució delimitada 
per l’execució del projecte d’urbanització d’una via paral·lela a 
l’avinguda de Mutxamel al sòl urbà industrial del PGOU del municipi 
de Sant Joan d’Alacant. [2007/1992]

Atés que l’Alcaldia Presidència així ho ha adoptat en un acord 
el dia 2 de febrer de 2007, de conformitat amb el que disposa la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valencia-
na, i el Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, mitjançant el pre-
sent edicte se sotmet a informació pública la liquidació definitiva de 
la reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució delimitada per l’exe-
cució del projecte d’urbanització d’una via paral·lela a l’avinguda de 
Mutxamel, al sòl urbà industrial del Pla General d’Ordenació Urba-
na del municipi de Sant Joan d’Alacant, mitjançant la publicació d’un 
edicte en el Diari Oficial de la Generalitat, i la tramesa d’una comuni-
cació a les persones titulars de drets afectats. 

La reparcel·lació esmentada va ser aprovada pel Ple de l’Ajunta-
ment  en la sessió del dia 4 de maig de 2004. 

Durant el termini d’un mes des de la publicació d’este edicte en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, qualsevol persona física o 
jurídica pot examinar l’expedient i pot formular-hi les al·legacions que 
estime convenients. La liquidació es podrà consultar al Servei d’Urba-
nisme, carrer de Cervantes, 19, en dies laborables de dilluns a diven-
dres de 09.00 a 14.00 hores. Telèfon 965 651 353; fax 965 654 750; 
e-mail sju@santjoandalacant.es.

Sant Joan d’Alacant, 6 de febrer de 2007.– L’alcalde: Francesc de 
Paula Seva i Sala.
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