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Ajuntament de Son Servera

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1067/2017

Ple

CATALINA MAGDALENA SERVERA GUAL, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA
D’AQUEST ÒRGAN,

Que en la sessió celebrada el 27 de gener de 2020 s’adoptà, per unanimitat dels presents amb el
resultat de vot següent: 17 vots a favor (6 PSOE, 3 IxSMB, 4 PP, 3 ON SS - EL PI, 1 Podemos),
0 vots d’abstenció i 0 vots en contra, entre d’altres i en relació a la proposta d’aprovació
definitiva de la modificació puntual núm. 3 de les Normes Subsidàries de planejament del TM
de Son Servera, l’acord que a continuació es transcriu:

Expedient 1067/2017. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3
Normes Subsidiàries.
Assumpte: Expedient. 1067/2017. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual
número 3 de les Normes Subsidiàries de planejament del TM de Son Servera. Modificacions o
ajustaments tècnics de la normativa.
Vist que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Son Servera celebrat el dia 17 de maig de 2018 es
va aprovar amb caràcter inicial la modificació puntual número 3 de les Normes Subsidiàries de
planejament del TM de Son Servera.
Vist que dit acord fou publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears mitjançant inserció d’anunci el 6
de setembre de 2018, al Diari de Mallorca i al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
Vist que no consta que durant el termini d’informació pública promoguts hagi estat emesa cap
al·legació, reclamació o suggeriment en contra de l’acord.
Vist que es va sotmetre l’expedient a informe previ del Consell Insular de Mallorca, el qual va emetre
informe en data 6 de juny de 2019.
Vist l’informe tècnic favorable emès per l’arquitecta municipal en data 15 de novembre de 2019.
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CERTIFICO:

Ajuntament de Son Servera
Vist l’informe jurídic emès per part de la tècnica d’administració general servei d’urbanisme en data 23
de desembre de 2019 i subscrit per la secretària de la corporació.
I atès el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local quant a l’òrgan competent per aprovar dit acord.
Aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord el qual requereix del quòrum
de majoria absoluta per a la seva aprovació:
Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu la modificació puntual número 3 de les Normes Subsidiàries de
planejament del TM de Son Servera per a les modificacions i ajustaments tècnics a la normativa. Tot
això segons documentació redactada per part de l’arquitecte Josep Antoni Aguiló Oliver signada el dia
15 de novembre de 2019 així com la documentació ambiental redactada pel geògraf Antoni Pons Esteva
i la geògrafa M. Magdalena Pons Esteva.
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficials de les Illes Balears així com a l’adreça
electrònica de l’Ajuntament de Son Servera, en aquest últim 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.
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I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau de la batlessa, Natalia Troya Isern, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

