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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ENTIDADE LOCAL MENOR DE PAZOS DE REIS (TUI)
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
CESIÓN GRATUITA DUN BEN PATRIMONIAL
A Xunta Veciñal en sesión ordinaria celebrada o día 1 de febreiro do 2020 acordou aprobar
inicialmente o expediente de cesión gratuíta a favor do Concello de Tui, para a construción dun
novo centro escolar en Pazos de Reis, do seguinte ben patrimonial:

• Leira rústica situada na paraxe da Macoca, inscrita no rexistro da propiedade Tui,
co número de leira 38705, libro 268 , tomo 1354, folio 174 cunha superficie de
10.000 m2, linda polos todos seus aires coa parcela, segregada, co número de rexistro
1002 dá Entidade Local Menor de Pazos de Reis, inscrita no inventario de bens co
número 1 B.1.00081.

Convócase, de conformidade co o artigo 83 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, en relación co o artigo 110.1.f. do
Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13
de xuño, exponse ao público no polo prazo de vinte días a contar desde o día seguinte ao de
publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, trámite de información pública,
a fin de que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente, e de que quen
puidesen terse por interesados no mesmo, poidan comparecer e formular cantas alegacións,
suxestións ou reclamacións teñan por conveniente.
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En Pazos de Reis.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A tales efectos o expediente atópase a disposición, para o seu exame e consulta nas oficinas
da secretaria desta Entidade e na Paxina Web (www.pazosdereis.org).

