ANUNCI
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, adoptat en sessió ordinària del 25 de gener
de 2018, s’ha disposat sotmetre a informació pública la proposta d’alteració de la qualificació
jurídica de la part del bé de domini públic municipal , equipament públic, per tal de qualificar-lo
com a bé patrimonial, amb la següent descripció:
Porció de terreny i la seva edificació de superfície 114,00 metres quadrats , que formen part de
la finca , situada al carrer Segre núm. 14-16, inscrita a l’Inventari de Béns al núm. de fitxa
291000007, Llibre A, epígraf 1.2, subepígraf 1.2.A, i, de superfície 842,00 metres quadrats
segons els fitxers del Cadastre Urbà, situat en el Municipi de Vacarisses i emplaçat al carrer
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de
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6174215DG0067S0001GZ
i
6174214DG0067S0001YZ de Vacarisses , registrada en el Registre de la Propietat Propietat
número 5 de Terrassa, al volum 3442 , llibre 142 de Vacarisses, foli 80, finca número 5653,
llinda al Sud amb accés núm. 12 i 14, a la dreta entrant, amb finca matriu, per l’esquerra amb
finca matriu i per l’esquena, al Nord, amb l’expressada finca matriu de la qual se segrega.
Tanmateix, en unitat d’acte, a la mateixa sessió plenària s’acordà sotmetre a informació pública
la contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l’ús de la porció de terreny i la
seva edificació de superfície 114,00 metres quadrats , que formen part de la finca descrita al
punt anterior, a l’entitat l’Agrupación de Propietarios de Vacarisses, durant un termini de 10
anys, per a destinar-lo a seu de dita associació de veïns i per a les seves activitats, com a
conseqüència de la sol·licitud en aquest sentit fou formulada per l’esmentada associació .
El termini d’informació pública per a ambdós acords serà de vint dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Durant l’esmentat
termini, els expedients podran ser examinats a les oficines municipals i es podran formular
totes les al·legacions que s’estimin pertinents, mitjançant escrit presentat al Registre general de
l’Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans permesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vacarisses, 26 de gener de 2018
Antoni Masana i Ubach
L’alcalde de Vacarisses

