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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

8374 Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la
Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a
través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), en compliment de la interlocutòria (Auto) dictada en
data 29.05.2020 per la Sala del TSJ/IB (P.O. 122/2013) (Exp. Elec. ABS 2018/1767)

L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària i urgent celebrada dia 27 d'agost de 2020, va acordar l'aprovació inicial, la submissió a informació
pública i la sol·licitud del tràmit d'informes sectorials de la documentació corresponent a la modificació puntual del PGOU local per a la
seva adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d'accés a la mar i al Castell del Rei a través del
camí de Ternelles (polígon 4 parcel·la 649), en compliment de la interlocutòria dictada en data 29/05/2020 per la Sala  Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el Procediment Ordinari 122/2013 - Execució (RGE núm. 3731
/2020, de 9 de juny), juntament amb la documentació ambiental, pel termini de trenta dies comptats a partir del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci en el , d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 55 de laButlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Durant aquest termini es podran formular les al·legacions i suggeriments, informes i documents complementaris de qualsevol tipus que
s'estimin pertinents, així com les observacions que es considerin oportunes en el tràmit d'informes per part de les administracions o els ens
estatals, autonòmics o insulars, les competències dels quals es puguin veure afectades per la tramitació del present expedient. L'expedient es
troba a les oficines del Departament d'Urbanisme – Serveis Tècnics Municipals d'aquest Ajuntament (carrer del Calvari, 2 – planta 3ª), així
com en el punt / localitzador d'accés electrònic: http://www.ajpollenca.net/ca/content/modificacio-puntual-del-pgou-local-la-seva-adaptacio-
al-porn-de-la-serra-de-tramuntana.

 

Pollença, 11 de setembre de 2020

El batle
Bartomeu Cifre Ochogavia
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