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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

10898

Citació, exposició pública i notificació de la resolució d’inici per a la delimitació i fitació de la finca
pública de Son Moragues (Valldemossa)

Es fa pública i es notifica la resolució d’inici de l’expedient per dur a terme la delimitació i fitació de la finca pública de Son Moragues, la
qual fou publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 109, de 5 de setembre de 2017, de conformitat amb el que disposa
l’article 199 de la Llei hipotecaria i de l’article 9 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè en tenguin coneixement general les
possibles persones que hi estiguin interessades desconegudes, com també les persones interessades concretes esmentades a continuació,
respecte de les quals s’ha intentat fer la notificació dos cops i ha resultat infructuosa.
Alhora, s’informa que podreu consultar aquest expedient a la seu del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la Direcció General
d’Espais Naturals (carrer del Gremi de Corredors, 10, 1r, Polígon de Son Rossinyol, Palma) durant el termini d’un mes, comptador des del
dia següent a la recepció de la notificació. Telèfon de contacte: 971 17 66 77. Adreça electrònica: http://forestal.caib.es.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/122/990486

També es comunica que, de conformitat amb l’establert en l’article 12 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dia 15 de novembre
de 2017, a les 9.30 hores, al carrer Oliveres, 16 de Valldemossa, es començaran les tasques de delimitació in situ del bé en qüestió, per si és
de la vostra conveniència assistir-hi.
PERSONA INTERESSADA 1:
DNI: Y4441254Z
Titular cadastral: Friedrich Koesters
Adreça: plaça Frederic Chopin, 1
Referència cadastral: 07063A003001450000EQ
PERSONA INTERESSADA 2:
DNI: 41106805D
Titular cadastral: Joaquim Vidal Oliver
Adreça: carrer Rotana, 2, 07013 Palma
Referència cadastral: 07018A002003840000ZU, 07018A002003820000ZS
PERSONA INTERESSADA 3:
DNI: 41212480W
Titular cadastral: Lluís Moragues Monlau
Adreça: avinguda Jaume III, 18, pl. 1, pt. A, 070012 Palma
Referència cadastral: 07018A002003660000ZF

Palma, 3 d’octubre de 2017
El director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni
José Luis Gil Martín
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