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SEGELL

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de dia 28 de gener de
2022, ha pres l’acord següent:
«Atès l’expedient relatiu a la Modificació puntual núm. 3 del Pla General d’Ordenació
Urbana d’Inca per al canvi de qualificació d'eixample a espai lliure públic per dur a terme
l'ampliació del sistema general espai lliure públic "SGELP-11, zona verda interior, en el
tràmit previst en l’article 164 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl per a l’illa de Mallorca, i d’acord amb el dictamen de la Ponència
Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, aquesta Comissió Insular acorda
l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació puntual.
Tot això, conforme amb l’Informe del Servei Jurídic d’Urbanisme i del Servei Tècnic
d’Urbanisme de la Direcció Insular d’Urbanisme, de 14 de gener de 2022, el qual, com a
motivació, forma part d’aquest acord.»
El trasllat d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta.
S’adjunta còpia corresponentment diligenciada de l’instrument de planejament aprovat i
de l’informe a què fa referència l’anterior acord.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent a la notificació del present acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior,
es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.
El secretari,
Jaume Munar Fullana
Palma, en la data de signatura electrònica
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