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a.  

b.  

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

6433 Desistir la tramitació del procediment d'aprovació de la Modificació núm. 8 de les Normes
Subsidiàries

El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió de caràcter ordinària el passat dia 5 de juny de 2017, entre altres, adoptà els següents acords:

- Com a conseqüència de la informació pública a la qual ha estat sotmesa la Modificació núm. 8 de les Normes Subsidiàries delPrimer.
planejament municipal relativa a la implantació d’un Sistema General d’aparcaments públics dins l’àmbit de la parcel·la 32 del polígon 1
actualment qualificada d’Àrea de Transició d’Harmonització dins sòl rústic comú, i de conformitat amb els informes tècnics i jurídics de dia
26 de maig de 2017, acordà:

Estimar parcialment l’al·legació R.E. NÚM. 7669 presentada pel senyor Josep Alonso Aguiló en el sentit de desistir de la tramitació
d’aquesta modificació puntual.
Desestimar l’al·legació R.E. núm. 7755 presentada per la senyora Francisca Llompart Mateos.

 Desistir expressament de la tramitació el procediment d’aprovació de la Modificació núm. 8 de les Normes subsidiàries delSegon.-
planejament municipal redactada pels serveis tècnics del departament de planificació urbanística, relativa a la implantació d’un Sistema
General d’aparcaments públics dins l’àmbit de la parcel·la 32 del polígon 1, actualment qualificada d’Àrea de Transició d’Harmonització
dins sòl rústic comú, i també el  document ambiental estratègic juliol de 2016 que l’acompanya.

 Suspendre els efectes jurídics que l’aprovació inicial adoptada pel Ple a la sessió del dia  29 de juliol de 2016 suposà i, enTercer.-
conseqüència, aixecar i deixar sense efectes la suspensió de llicències que estava lligada a n’aquesta aprovació inicial. Als efectes de garantir
l’efectivitat dels efectes d’aquesta suspensió, publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Arxivar el procediment d’aprovació de la Modificació núm. 8 de les Normes subsidiàries del planejament d’Alcúdia que vaQuart.- 
començar amb l’aprovació inicial adoptada pel Plenari a la sessió de dia 29 de juliol de 2017.

 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 deCinquè.-
l’Ajuntament d’Alcúdia.

 Comunicar aquest acord a la Comissió Insular de Patrimoni històric i, a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme delSisè.-
Consell de Mallorca.

  

Alcúdia, 9 de juny de 2017.

El regidor delegat d’Urbanisme,
Joaquín Cantalapiedra Aloy
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