Publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 de les NNSS
de planejament del TM de Son Servera, relativa a la supressió de la Unitat d'actuació
UA-C5 (Port Vell)
El Ple de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) ha adoptat en sessió plenària celebrada el
19 de juliol de 2018 el següent acord:
“Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu l’expedient per a la supressió de la Unitat d’actuació
UA-C5 de la revisió de les NS de planejament del TM de Son Servera aprovades el 29 de març
de 2014. Tot això segons el resum executiu i resta de documentació signada per part de
l’arquitecte Josep Antoni Aguiló Oliver.
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears el qual haurà de
contenir la localització exacte de la unitat d’actuació, així com a l’adreça electrònica de
l’Ajuntament de Son Servera on s’haurà de reflectir el contingut íntegre dels documents que
integren l’expedient.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a l’arxiu d’urbanisme de les Illes Balears així
com al Consell Insular de Mallorca”.
L’expedient en qüestió pot ser objecte de consulta a les dependències municipals, de Dilluns a
Divendres en horari de 9 hores a 14 hores, així com també a la pàgina web de l'Ajuntament de
Son Servera (www.sonservera.es).
Tot això d’acord amb el que disposa l'article 203 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca, norma aplicable
segons estableix la disposició final segona de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
de les Illes Balears.

Son Servera, 31 d’agost de 2018
El batle
Antoni Servera Servera
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