
Ajuntament d’Orihuela Ayuntamiento de Orihuela

Informació pública del projecte d’expropiació per a l’am-
pliació de l’IES Thader. [2020/6019]

Información pública del proyecto de expropiación para la 
ampliación del IES Thader. [2020/6019]

El Pleno del Ayuntamiento de Orihuela, en sesión de fecha 25 de 
junio de 2020, ha acordado someter al trámite de información pública 
el Proyecto de Expropiación de una superficie de 76,50 m² -de la par-
cela catastral con referencia 03099A04700186-calificada como Red 
Primaria Dotacional (ED –Educativo Cultural) por el Plan Parcial del 
Sector B del PAU-12 del PGOU de Orihuela para la incorporación al 
patrimonio municipal a fin de ejecutar las obras de ampliación del IES 
Thader, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolu-
ción del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de 5 
de febrero de 2019, por el que se delegan al Ayuntamiento de Orihuela 
las competencias para la ejecución de las obras anteriormente citadas.

A tal efecto, se expone al público el proyecto de expropiación con 
los anexos que a continuación se relacionan, a fin de que los interesados 
puedan realizar las alegaciones que estimen pertinentes en un plazo de 
diez días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

El proyecto de expropiación se contiene como documentos Anexos 
a la presente propuesta. En concreto:

Anexos
Anexo 1. Ficha individualizada (descriptiva y gráfica) de la finca 

–única– del parcelario de expropiación.
Anexo 2. Informe técnico/hoja de aprecio individualizada de la 

Administración Expropiante justificativa del valor de los bienes y dere-
chos objeto de ocupación

Anexo 3. Certificado catastral de la finca objeto de ocupación (par-
cial) y titulares catastrales

Anexo 4. Certificado del Registro de la Propiedad
Anexo 5. Informe
Anexo 6. Certificado de clasificación/calificación urbanística
Anexo 7. Planos
• P1,– Plano de situación de la parcela ED perteneciente PAU-12B
• P.2. Plano de situación de la parcela catastral y parcela ED
• P.3– Plano de situación de la parcela catastral respecto a la parcela 

ED del pau-12b con la ubicación de las núm.: parcelas R3 y R4.
• P.4– Plano de situación de la parcela catastral respecto a la núm.: 

parcela ED del pau-12b con la ubicación de la parcela R3 con las coor-
denadas georeferenciadas.

• P.5– plano de situación de la parcela catastral respecto a la núm.: 
parcela ED del pau-12b con la ubicación de la parcela R4 con las coor-
denadas georeferenciadas.

Tras la aprobación del Proyecto de Expropiación y previos los trá-
mites legales y procedimentales oportunos, el Ayuntamiento iniciará 
el procedimiento de expropiación forzosa instando del Consell de la 
Generalitat Valenciana la declaración de urgente ocupación de los dere-
chos y bienes sujetos al precitado expediente patrimonial tramitado 
por el Ayuntamiento de Orihuela, afectados a su destino y atendiendo 
a la posterior cesión del bien inmueble (efectuada la construcción) a la 
Administración Autonómica, junto con otras superficies de titularidad 
y disposición municipal, para la ampliación del Instituto de Educación 
Secundaria «Thader».

Orihuela, 5 de junio de 2020.– El alcalde-presidente: Emilio Bas-
cuñana Galiano

El Ple de l’Ajuntament d’Orihuela, en sessió de data 25 de juny de 
2020, ha acordat sotmetre al tràmit d’informació pública el Projecte 
d’Expropiació d’una superfície de 76,50 m² -de la parcel·la cadastral 
amb referència 03099A04700186-qualificada com a Xarxa Primària 
Dotacional (ED –Educatiu Cultural) pel Pla Parcial del Sector B del 
PAU-12 del PGOU d’Orihuela per a la incorporació al patrimoni muni-
cipal a fi d’executar les obres d’ampliació de l’IES Thader, i es dona 
compliment a les obligacions derivades de la Resolució del conseller 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de 5 de febrer de 2019, pel 
qual es deleguen a l’Ajuntament d’Orihuela les competències per a 
l’execució de les obres anteriorment citades.

A aquest efecte, s’exposa al públic el projecte d’expropiació amb els 
annexos que a continuació es relacionen, a fi que els interessats puguen 
realitzar les al·legacions que estimen pertinents en un termini de deu 
dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest anunci.

El projecte d’expropiació es conté com a documents Annexos a la 
present proposta. En concret:

Annexos
Annex 1. Fitxa individualitzada (descriptiva i gràfica) de la finca 

–única– del parcel·lari d’expropiació.
Annex 2. Informe tècnic/full d’apreuament individualitzat de l’Ad-

ministració Expropiant justificativa del valor dels béns i drets objecte 
d’ocupació

Annex 3. Certificat cadastral de la finca objecte d’ocupació (parcial) 
i titulars cadastrals

Annex 4. Certificat del Registre de la Propietat
Annex 5. Informe
Annex 6. Certificat de classificació/qualificació urbanística
Annex 7. Plans
• P1,– Pla de situació de la parcel·la ED pertanyent PAU-12B
• P.2. Pla de situació de la parcel·la cadastral i parcel·la ED
• P.3– Pla de situació de la parcel·la cadastral respecte a la parcel·la 

ED del pau-12b amb la ubicació de les núm.: parcel·les R3 i R4.
• P.4– Pla de situació de la parcel·la cadastral respecte a la núm.: 

parcel·la ED del pau-12b amb la ubicació de la parcel·la R3 amb les 
coordenades georeferenciadas.

• P.5– pla de situació de la parcel·la cadastral respecte a la núm.: 
parcel·la ED del pau-12b amb la ubicació de la parcel·la R4 amb les 
coordenades georeferenciadas.

Després de l’aprovació del Projecte d’Expropiació i previs els trà-
mits legals i procedimentals oportuns, l’Ajuntament iniciarà el pro-
cediment d’expropiació forçosa instant del Consell de la Generalitat 
Valenciana la declaració d’urgent ocupació dels drets i béns subjectes 
al precitat expedient patrimonial tramitat per l’Ajuntament d’Orihuela, 
afectats a la seua destinació i atesa la posterior cessió del bé immoble 
(efectuada la construcció) a l’Administració Autonòmica, juntament 
amb altres superfícies de titularitat i disposició municipal, per a l’am-
pliació de l’Institut d’Educació Secundària «Thader».

Orihuela, 5 de juny de 2020.– L’alcalde-president: Emilio Bascuña-
na Galiano.
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