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GENERAL

Mitjançant el present i als efectes previstos a l’article 51.2 de la Llei 12/2017 de 29 de
desembre d’urbanisme de les Illes Balears, en relació a la pròrroga de la suspensió
acordada per acord plenari de data 14 d’abril de 2016 ( Boib número 150 de 21 d’abril de
2016), es fa públic que amb data 9 d’abril de 2018 el Ple de l’Ajuntament d’Eivissa va
adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Estimar o desestimar les al·legacions presentades durant el període
d’informació pública, en el sentit que consta a l’informe emès per l’arquitecte municipal amb
data 27 de març de 2018, el qual es troba a l’expedient i es considera part integrant del
present acord.
SEGON.- Aprovar provisionalment la documentació relativa a la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana del municipi d’Eivissa, que inclou l’estudi ambiental estratègic,
la qual es troba a l’expedient número 10869/2017.
TERCER.- Remetre el present acord junt amb la documentació prevista a l’article 24
de la Llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental, a la Comissió Balear de Medi
Ambient a fi que procedeixi a l’emissió de la declaració ambiental estratègica, i remetre
l’expedient complert de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana al Consell Insular
d’Eivissa, a a fi de que procedeixi, en el seu cas, a l’aprovació definitiva.
QUART.- Facultar a la Regidora d’Urbanisme per tal de que pugui subscriure la
documentació que calgui per a l’efectivitat del present acord.
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