
Ajuntament d’Albalat dels Sorells Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

Informació pública del compte de liquidació definitiva del 
projecte de reparcel·lació de la UE Espacios del Este (sec-
tor SUZ A). [2016/2090]

Información pública de la cuenta de liquidación definitiva 
del proyecto de reparcelación de la UE Espacios del Este 
(sector SUZ A). [2016/2090]

Per Resolució de l’Alcaldia d’Albalat dels Sorells número 74/2016, 
de 18 de febrer, de 2016, s’ha resolt:

«Primer. Aprovar inicialment, als efectes de sotmetre’l a ulterior 
tràmit d’audiència dels afectats, el compte de liquidació definitiva de la 
UE Espacios del Este (sector SUZ A) d’Albalat dels Sorells (València) 
(RE núm. 2125, de 09.12.2015, i RE núm. 79, de 22.01.2016).

Segon. Concedir tràmit d’audiència als interessats, titulars de 
drets reals i càrregues, per un termini de 15 dies, sobre el compte de 
liquidació definitiva aprovat inicialment perquè puguen formular les 
al·legacions que estimen oportunes. L’esmentat termini començarà a 
computar-se des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana de l’anunci d’informació pública del compte de 
liquidació definitiva.

Tercer. L’aprovació inicial del compte de liquidació definitiva de la 
UE Espacios del Este (sector SUZ A) d’Albalat dels Sorells (València) 
quedarà automàticament elevada a definitiva si cap interessat formula 
al·legacions en el termini d’audiència concedit, amb efectes des de l’en-
demà de la finalització del dit termini.

Si no es dóna la condició esmentada, no tindrà efectes l’automa-
tisme establit, i en aquest cas l’Alcaldia haurà d’adoptar expressament 
l’acord pertinent quan concórreguen els requisits necessaris.

Quart. Notificar la resolució a l’urbanitzador, l’AIU Espacios del 
Este.»

L’expedient estarà exposat al públic durant l’esmentat termini en 
el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, 
en horari d’oficina. Així mateix podrà consultar-se en la pàgina web de 
l’ajuntament www.albalatdelssorells.net.

Albalat dels Sorells, 18 de febrer de 2016.– L’alcalde: Nicolau J. 
Claramunt Ruiz.

Por Resolución de la Alcaldía de Albalat dels Sorells número 
74/2016, de 18 de febrero de 2016, se ha resuelto:

«Primero. Aprobar inicialmente, a efectos de someterla a ulterior 
trámite de audiencia de los afectados, la cuenta de liquidación defi-
nitiva de la UE Espacios del Este (sector SUZ A) de Albalat dels 
Sorells (Valencia) (RE núm. 2125, de 09.12.2015, y RE núm. 79, de 
22.01.2016).

Segundo. Conceder trámite de audiencia a los interesados, titulares 
de derechos reales y cargas, por plazo de 15 días, sobre la cuenta de 
liquidación definitiva aprobada inicialmente para que puedan formular 
las alegaciones que estimen oportunas. El citado plazo comenzará a 
computarse desde el día siguiente al de la publicación en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana del anuncio de información pública de 
la cuenta de liquidación definitiva.

Tercero. La aprobación inicial de la cuenta de liquidación definiti-
va de la UE Espacios del Este (sector SUZ A) de Albalat dels Sorells 
(Valencia) quedará automáticamente elevada a definitiva si ningún inte-
resado formula alegaciones dentro del plazo de audiencia concedido, 
con efectos del día siguiente al de la finalización de dicho plazo.

No dándose la condición dicha, carecerá de efectos el automatismo 
establecido, y deberá en tal caso la Alcaldía adoptar expresamente el 
acuerdo pertinente cuando concurran los requisitos necesarios.

Cuarto. Notificar la resolución al urbanizador, la AIU Espacios del 
Este.»

El expediente estará expuesto al público durante el citado plazo 
en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Albalat dels 
Sorells, en horario de oficina. Asimismo podrá consultarse en la página 
web del ayuntamiento www.albalatdelssorells.net.

Albalat dels Sorells, 18 de febrero de 2016.– El alcalde: Nicolau J. 
Claramunt Ruiz.
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