
Núm. 190
5 de novembre de 2020

Fascicle 187 - Sec. V. - Pàg. 37332

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

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

10662 Anunci aprovació provisional de les NNSS

Aprovació provisional de la modificació 1/2019 de les NNSS del terme municipal de Llubí

El Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment, en sessió de data 30 de setembre de 2020, el següent acord:

«Vista la instància de dia 27 de juny de 2019 ( NRE 1744 ) presentada pel Sr. Gabriel Riutort Alomar, en nom i representació de GUIX
RIUTORD S.L proposant la modificació puntual de les Normes Subsidiàries relativa a la incorporació d'un vial preexistent al c/Roca Llisa.

Vista la conveniència de promourela modificació puntual número 1/2019 de les Normes Subsidiaries de Llubí relativa  a la incorporació d'un
vial públic al carrer Roca Llisa.

Vist l'acord de Ple de dia 22 de juliol de 2019 d'aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual de les NNSS de Llubí per la
incorporació d'un vial preexistent al c/ Roca Llisa ( publicat al BOIB número 110 de dia 10 d'agost de 2019 ).

Vist el certificat de secretaria de dia 16 d'octubre de 2019 de no presentació d'al·legacions.

Vist els informes sectorials i les modificaions que es conclou als informes de la Direcció General de Territori I Paisatge  (11 de setembre de
2019 I NRE 2297 ) i l'informe de Direcció Insular d'Urbanisme ( dia 17 de setembre de 2019 i NRE 2343 ).

Vista la subsanació de deficiències no subsatancials presentades per Guix Ritord amb data 25 de febrer de 2020 (2020-E-RE-32 )

Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent, ACORD:

 Aprovar provisionalment la modificació de les NNSS relativa a la incorporació d'un vial preexistent al c/Roca Llisa .PRIMER.-

 Una vegada diligenciat, elevar l'expedient d'aprovació de la modificació de les Normes Subsidiàries al Consell Insular, amb laSEGON.-
finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

   

Llubí, 2 de novembre de 2020.

La batlessa,
Magdalena Perelló Frontera
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