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

8993 Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià , per
crear una zona d'equipament públic al polígon Son Bugadelles

El Ple de l'Ajuntament de Calvià, en sessió de data 26 de juliol de 2018, va ACORDAR:

1. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià per crear una zona d'equipament públic al
polígon de Son Bugadelles en els termes exposats en l'informe emès pel director general d'Urbanisme i Planejament, que s'adjunta. Per tant,
la modificació té com a finalitat qualificar una parcel·la que està en l'extrem sud de la urbanització del polígon industrial i de serveis de
Galatzó de 5.600 m  com a EQ-P alterant la qualificació EQ-R ara vigent, que es manté en la resta de la parcel·la d'equipament objecte de la2

modificació.

2. Acordar la suspensió de la tramitació de les llicències urbanístiques, així com la possibilitat de presentar comunicacions prèvies que puguin
veure's afectades per la nova regulació. Quant a les llicències que es troben en tramitació, els efectes de la suspensió afecten les llicències
sol·licitades dins dels tres mesos anteriors a la publicació de l'acord d'aprovació inicial de la modificació del Pla General i consegüent
suspensió de llicències. No obstant això, es podran sol·licitar noves llicències i aixecar la suspensió de les que es trobaven en tramitació
sempre que siguin compatibles amb les determinacions de la modificació inicialment aprovada i no es posi en risc l'aplicació del nou
planejament, una vegada aprovat definitivament.

3. Sotmetre a informació pública l'expedient mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, en un dels
periòdics de major difusió de l’illa de Mallorca i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Calvià, perquè en el termini d'un mes es puguin
formular les al·legacions pertinents abans de procedir a l'aprovació definitiva de la modificació (art. 55.2 de la LUIB en relació l'article 154.2
reglament general).

 

 Calvià, 30 d'agost de 2018

El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
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