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

16142 Aprovació inicial del Pla Parcial corresponent al Sector SG-04 de Costa d'en Blanes

Per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en data 15 de juliol de 2013, s’ha adoptat acord, que en la seva part dispositiva, és del
següent tenor literal:

“1r. Aprovar inicialment el Pla Parcial corresponent al Sector SG-04 de Costa d’en Blanes, condicionant aquesta aprovació al compliment de
les prescripcions que figuren en l’informe tècnic de data 4 de juliol de 2013:

-No es podrà aprovar definitivament el present Pla Parcial mentre no es procedeixi prèvia o simultàniament a l’aprovació definitiva de la
modificació puntual 5/2011.

-Resolució del procediment d’avaluació ambiental estratègica (article 82.3 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions estratègiques de les Illes Balears).

-Informe favorable del Consell de Mallorca en relació a les actuacions previstes en l’Estudi Acústic sobre les carreteres Ma-1 i Ma-1 c (Llei
37/2003, de 17 de novembre, del renou, i Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a Balears).

2n. Sotmetre a exposició pública el Pla Parcial corresponent al Sector SG-04 de Costa d’en Blanes juntament amb l’informe de sostenibilitat
ambiental durant un termini de 45 dies, mitjançant la seva publicació en el BOE, en el BOIB, en un dels periòdics de major circulació de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3r. Conferir trasllat del presente acord d’aprovació inicial als propietaris dels terrenys compresos en el Pla Parcial.

4t. Evacuar el tràmit de consultes –en el mateix termini de 45 dies- previst en l’article 89 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, a les administracions publiques afectades i al
públic interessat que consten en el document de referència remès per la Comissió Balear de Medi Ambient l’1 de febrer de 2013 i al qual s’ha
fet referencia anteriorment.

5è. Facultar la Batlia perquè en nom i representació de la Corporació adopti les mesures que estimi convenients per a la bona finalització de
l’acordat”.

Durant l’indicat període, els documents estaran de manifest i podran ser consultats en dies i hores hàbils d’oficina en el Servei d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, i s’hi podran presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.

 

Calvià, 22 de juliol de 2013
 

 Planejament i Patrimoni,La tinent de batle d’Urbanisme,
(Per delegació de Batlia de 14 de juny de 2011)

Eugenia Frau Moreno 
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