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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

9472

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 91 de les Normes subsidiàries de planejament

Es fa públic que l’Ajuntament de Santanyí, en sessió plenària celebrada el dia 11 d’agost de 2017, ha aprovat inicialment la modificació
puntual núm. 91 de les Normes subsidiàries de planejament, que té per objecte l’exoneració de la necessitat de disposar de xarxa de
sanejament en els nuclis de Es Cap des Moro, Cala Llombards, Caló d’en boira, Son Moja i s’Escaleta, segons documentació redactada pels
arquitectes José Maria Mayol Comas i Antoni Ramis Ramos, i el Document ambiental estratègic redactat pel llicenciat en geografia José
Feliu de la Peña Pons.
D’acord amb l’article 154 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca, se sotmet
la documentació a informació pública per un període de 45 dies, que començarà a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
L’anunci també s’ha de publicar en un dels diaris de major difusió de l’illa de Mallorca i en la seu electrònica d’aquest Ajuntament.
Durant el termini d’informació pública la documentació es podrà consultar en horari d’oficines i dies hàbils en el departament d’urbanisme
d’aquest Ajuntament i al web municipal http://www.ajsantanyi.net.
D’acord amb l’article 50 de la LOUS, l’aprovació inicial dels instruments de planejament determina per si sola la suspensió de l’atorgament
de llicències pel termini de dos anys, prorrogable un any més si s’hagués de repetir el tràmit d’informació pública, en els àmbits on les noves
determinacions suposin una modificació del règim urbanístic. No obstant això, es podran concedir les llicències que, basades en el règim
vigent, també siguin compatibles amb el nou planejament inicialment aprovat.
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