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CERTIFICADO DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DON JESÚS RUIZ RUIZ, SECRETARIO – INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
SANT JOAN DE LABRITJA (EIVISSA/ILLES BALEARS)
C E R T I F I C O:
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el día 29 de mayo de
2017, se adoptó el siguiente acuerdo, que transcribo literalmente del acta:
8.- APROBACIÓN DE INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE PLANEAMINTO PARA LA
CLASIFICACIÓN DEL SECTOR URBANIZABLE (SUB-01) A URBANIZABLE
(SUDO-01) – SA PLANA DE NA MARCA.-

ATÈS que el 31 de març de 2015 (BOIB núm. 56 de 18/04/15) es va aprovar
inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i obertura d'un període
d'al·legacions de 45 dies, per a la classificació d'un sector urbanitzable (SUB-01) com
a urbanitzable directament ordenat (SUDO-01) i que durant aquest període s'han rebut
els informes dels següents organismes consultats:
1. Consell insular d'Eivissa
2. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Direcció general d'Ordenació del
Territori.
3. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Secretaria d'Estat de Telecomunicacions.
4. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca: ABAQUA i DGRH.
Així com, els informes relatius a la Direcció general d'Espais Naturals i
Biodiversitat i Comissió de Medi Ambient en el qual es declarava la subjecció a
avaluació ambiental.
ATÈS com a conseqüència dels informes rebuts i de l'esmena de les
deficiències imposades, aquestes són de caràcter substancial, procedeix, d'acord amb
l'establert en l'article 54 de la Llei 2/2014, de 25 de març, l'aprovació de les
modificacions introduïdes i l'obertura d'un nou període d'informació pública de 45 dies i
de consultes als organismes l'informe dels quals no hagi estat favorable, així com, dins
del tràmit medi ambiental, als citats en l'acord de la CMA de subjecció.
ATÈS que dita esmena de la modificació, redactada pels arquitectes José Mª
Mayol i Antoni Ramis, ha estat favorablement informada pels serveis tècnics i jurídics
de l’ajuntament.
S’informa favorablement l'aprovació de la mateixa, així també l’obertura d’un
nou període de 45 dies hàbils d’exposició pública, d’acord amb l’article 50 i 54 de la
Llei 2/2014, de 25 de març.
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Visto el Dictamen aprobado por la Comisión Informativa de Política Territorial,
Medio Ambiente, Medio Rural, Vías y Obras, Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes
y Participación Ciudadana, que dice:

ATÈS el que disposa l’article 47.2 apartat ll) de la LRBRL 7/85, de 2 d’abril, per
aquesta aprovació serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.
PER TOT AIXÒ es proposa elevar a la consideració de la Comissió Informativa
de Política Territorial, Medi Ambient, Medi Rural, etc., el següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar la documentació urbanística i medi ambiental de l'esmena de
deficiències de la modificació de les Normes Subsidiàries del planejament municipal
relativa al canvi en la classificació del Sòl Urbanitzable SUB-01 per la de Sòl
Urbanitzable Directament Ordenat SUDO-01, segons la documentació redactada per
els arquitectes José Ma Mayol i Antoni Ramis.
Segon.- En ser les modificacions introduïdes com a conseqüència de l'esmena
de deficiències substancials, obrir un nou termini d’informació pública durant el termini
de quaranta cinc dies hàbils, mitjançant la publicació d’aquest acord en el BOIB, a un
dels diaris de més tirada a les Illes, i en la web de l’Ajuntament, perquè qualsevol
persona que es mostri interessada pugui adduir les al·legacions que estimi adients.
SOMETIDO A VOTACIÓN POR LA PRESIDENCIA, EL PLENO, EN
VOTACIÓN ORDINARIA, POR UNANIMIDAD ADOPTÓ ACUERDO DE APROBAR
EL PRECEDENTE DICTAMEN EN LOS TÉRMINOS EN QUE SE HA TRANSCRITO.

VºBº
EL ALCALDE
(DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE)

Cód. Validación: 7TZPN23M3ENG42H7JS6GF6MLY | Verificación: http://santjoandelabritja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Y para que conste, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Marí Marí, con la salvedad prevista en el artículo 18.2
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (RD 2568/1986, de 28 de noviembre) y a reserva de los términos
que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, en Sant Joan de Labritja.

