
                                                                                                  AJUNTAMENT DEPUIGPUNYENT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 27 D’AGOST  DE  2018

Dia:  27 d’agost de 2018
Hora: vint hores i trenta minuts
Lloc: sala de plens de l’ajuntament

Hi assisteixen:
               
Sr. Gabriel Ferrà Martorell                    IPG                 
SraSr. Francesc Canyelles Marquès                IPG
Sr. Joan Antoni Planells Rosselló                 IPG
Sra. Margalida Morell Martorell                   IPG
Sr. Toni Marí Ensenyat                                 PSIB-PSOE 
Sra. Maria I. Martorell Pons PSIB-PSOE
Sra. Aina Matas Pons PSIB-PSOE
Sr. Eladio Tomas Arruga PSIB-PSOE
Sr. Antonio Deudero Mayans PP
Sra. Margarita Martorell Ribot            PP

El Secretario interventor acctal.

Josep Ramon Marquès

Obert l’acte pel Sr. President es passa a discutir l’únic punt de l’ordre del dia:

1.-  PROPOSTA D’ACORD  QUE  FORMULA EL  BATLE  AL  PLE  PER  A L’APROVACIÓ
PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LES  NNSS  DE  PUIGPUNYENT,
QUALIFICACIÓ DE PARC VERD I REORDENACIÓ D’ESPAIS LLIURES.

En data 28 de març de 2017, el Ple va aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS
de Puigpunyent, qualificació del parc verd i reordenació d’espais lliures.

De conformitat amb l’article154.2 del Reglament general  de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl per a l’Illa de Mallorca, es va sotmetre l’expedient al públic mitjançant
anunci en el BOIB núm. 40 de data 4 d’abril de 2017 i en la seu electrònica de l’Ajuntament,
amb les condicions que estableix l’article 21 de la mateixa norma.

En data 27 de juny de 2017,  el  Ple  va  resoldre les al·legacions presentades i  va  aprovar
adoptar l’acord d’aprovació provisional,  remetent al Consell  de Mallorca l’expedient per a la
seva aprovació definitiva.

El Consell de Mallorca va efectuar un requeriment de documentació en relació a l’expedient
objecte d’aquest Acord i, entre d’altres, fa constar que manca l’exposició pública de l’aprovació
inicial  en  un  dels  diaris  de  major  difusió  de  l’Illa  de  Mallorca,  de  conformitat  amb el  que
estableix l’article 154.2 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i
ús del sòl per a l’Illa de Mallorca.

A aquest efecte, es va publicar l’anunci d’exposició pública en el diari ARABALEARS, en data
14 de juliol de 2018



Atès que durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.

De conformitat amb l’article 153.2 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl per a l’Illa de Mallorca, amb relació amb l’article 22.2c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Es proposa al Ple que adopti el següent Acord:

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  la  modificació  puntual  de  les  NNSS  de  Puigpunyent,
qualificació del parc verd i  reordenació d’espais lliures, de conformitat amb la documentació
elaborada per “Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial”, de data 20 de juny de 2017.

SEGON.- Comunicar el present Acord al Consell Insular de Mallorca, juntament amb la resta de
documentació sol·licitada en el seu escrit de requeriment de documentació, per tal de continuar
amb la tramitació de l’aprovació definitiva.

Posada la proposta a votació és aprovada amb el següent resultat:

Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Vots a favor: 10

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les  deu hores
de la qual s’estén la present acta que autoritza i  signa amb mi,  el  Secretari  Interventor en
funcions, la qual cosa certifico.

El Batle             El Secretari Interventor en funcions 
Gabriel Ferrà Martorell                                             Josep Ramon marquès 


