
Núm. 86
7 de juliol de 2016

Fascicle 103 - Sec. III. - Pàg. 20590

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

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'INCA

7762 Aprovació definitiva dels projectes de bases i estatuts d'Actuació corresponents a la Junta de
Compensació del Sector 1

Per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 29 de juny de 2016 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

"1.- RESOLDRE l’al·legació presentada pel germans Janer Mut, propietaris de la parcel·la 207 del polígon 2 situada a l’àmbit del Sector 1 de
sòl urbanitzable, d’acord amb les consideracions jurídiques transcrites en el present informe-proposta. 

2.- APROVAR de forma definitiva els projectes de bases i estatuts d'Actuació corresponents a la Junta de Compensació del Sector 1 de sòl
urbanitzable (nou polígon de serveis, industrial i tecnològic) que han presentat més del 50 per 100 dels propietaris dels terrenys inclosos dins
l’àmbit d’aquest Sector 1.

3.- ADVERTIR als esmentats demés propietaris afectats per aquest sector urbanitzable que no han sol·licitat la seva incorporació que, si així
ho desitgen, poden incorporar-se amb igualtat de drets i obligacions a aquest Junta de Compensació que està en vies de constitució; sense
perjudici de què més endavant també puguin sol·licitar la seva incorporació dins el termini que pertoqui legalment.

4.- PUBLICAR el present acord al butlletí oficial de les Illes Balears (boib) i en l’adreça o en el punt d’accés electrònic de l'Ajuntament
d'Inca, amb el text íntegre dels estatuts i les bases d’actuació de la junta.

5.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades; als efectes i conseqüències esmentades anteriorment; amb indicació dels recursos
pertinents."

La qual cosa US COMUNICO, perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes oportuns.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat amb l’article 109.c) de la Llei 30/92 de 26 de novembre, modificada per
la Llei 4/99 i l’article 52.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de 1985 de Bases de Règim Local i altres normes concordants i complementàries, es
podran interposar, alternativament, els recursos següents:

a. Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
b. El recurs potestatiu de reposició, que s’interposarà davant l’òrgan que ha dictat aquest acord en el termini d’un mes, comptador a
partir del dia següent de la notificació del present acord, de conformitat amb l’establert a l’article 116 i següents de la Llei de
procediment administratiu abans esmentada. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs
d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Inca, 30 de juny de 2016

El Batle-President
Virgilio Moreno Sarrió
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