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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'INCA

14307

Aprovació definitiva de la modificació de la modalitat del sistema d’actuació del Sector 1 de sòl
urbanitzable delimitat al PGOU d’Inca

Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l’acta de la sessió, advertència que es realitza en compliment de l’art. 206 del RD
2.568/1986, de 28 de novembre, per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 9 de setembre de 2015 es va adoptar, entre d’altres,
el següent acord:
“1.- APROVAR definitivament la modificació de la modalitat del sistema d’actuació del Sector 1 de sòl urbanitzable delimitat al PGOU
d’Inca, passant de cooperació a compensació, d’acord amb l’exposat a la part expositiva de la present resolució.
2.- PUBLICAR el present acord en el butlletí oficial de les Illes Balears i a l’accés electrònic de l’Ajuntament.
3.- COMUNICAR la present modificació a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, conforme estableix l’article
203.2 d) del Reglament General de la Llei 2/2014.
4.- NOTIFICAR el present acord als propietaris del Sector 1 amb indicació dels recursos pertinents.”
La qual cosa US COMUNIC, perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes oportuns.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/140/931110

Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat amb l’article 109.c) de la Llei 30/92 de 26 de novembre, modificada per
la Llei 4/99 i l’article 52.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de 1985 de Bases de Règim Local i altres normes concordants i complementàries, es
podran interposar, alternativament, els recursos següents:
a. Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
b. El recurs potestatiu de reposició, que s’interposarà davant l’òrgan que ha dictat aquest acord en el termini d’un mes, comptador a
partir del dia següent de la notificació del present acord, de conformitat amb l’establert a l’article 116 i següents de la Llei de
procediment administratiu abans esmentada. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs
d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Inca, 9 de setembre de 2015
El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió
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