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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

12824 Acord del 18 de desembre de 2019 del Ple de l’Ajuntament, de desistiment de la tramitació del
procediment d’aprovació de la Modificació núm. 9 de les normes subsidiàries del planejament
municipal relativa a l’exoneració de la necessitat de la zona de Bonaire de disposar de xarxa de
sanejament

El Ple de l'Ajuntament reunit en sessió de caràcter extraordinari  dia 18 de desembre de 2019, entre d'altres, adoptà els següents acords:

Primer.- Com a conseqüència de l'informe emès per la Direcció General de Recursos Hídrics de data 25 de novembre de 2019 desfavorable
a la Modificació puntual número 9, relativa a la exoneració de clavegueram a la zona de Bonaire d'acord amb la disposició final quinta de la
Llei 12/2016, de 17 d'agost , d'avaluació ambiental de els Illes Balears, redactada pels serveis tècnics del departament de Planificació
Urbanística i també la documentació ambiental que l'acompanya, acordar, d'acord amb els informes tècnics i jurídics de dia 26 de maig de
2017,  desistir expressament de la tramitació del procediment d'aprovació de la Modificació núm. 9 de les Normes subsidiàries del
planejament municipal

Segon.- Arxivar el procediment d'aprovació de la Modificació núm. 9 de les Normes subsidiàries del planejament d'Alcúdia que va
començar amb l'aprovació inicial adoptada pel Plenari a la sessió de dia 22 d'octubre de 2016.`

Tercer.- Publicar aquest acord en el butlletí oficial de les Illes Baleares, en un dels diaris de major circulació de les Illes, i també al web de
l'Ajuntament d'Alcúdia.

Quart.- Comunicar aquest acord a la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, i a la Comissió Balear
de Medi Ambient i a la Direcció General de Recursos hídrics.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, dins el termini de 2 mesos a contar a partir de la seva publicació en el BOIB.

 

Alcúdia, 19 de desembre de 2019

El regidor delegat d'Urbanisme,
Joaquín Cantalapiedra Aloy
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