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Aprovació definitiva projecte reparcel·lació del sector B del polígon 6-22 de Manacor

La Batllessa de l’Ajuntament de Manacor en data 4 de setembre de 2018 ha dictat la següent resolució.
1º) Aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació urbanística del sector B del polígon 6-22 presentat per la mercantil
TUINAR PLOTS &HOUSES S.L., en execució de les previsions del Pla Parcial d’aquell àmbit aprovat definitivament per la
Comissió d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca en data 25 de gener de 2013.
2º) Publicar en el BOIB i a la pàgina web de l’Ajuntament de Manacor l’acord d’aprovació definitiva a que es fa referència a
l’apartat anterior

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/122/1018445

De conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, contra la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, podeu interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar del dia següent a la
notificació de la resolució davant el mateix òrgan que dictà l’acte, o recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del
contenciós-administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent a la notificació de la resolució. Si optau per
interposar el recurs de reposició potestatiu, no podreu interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament
o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. El termini per interposar, en el seu cas, recurs contenciós-administratiu, si heu optat per
interposar recurs de reposició potestatiu, serà de dos mesos, comptats del dia següent a la notificació de la resolució expressa del recurs de
reposició. Si no hi hagués resolució expressa, el termini serà de sis mesos a comptar de la data en que s’entengui desestimat per silenci el
recurs de reposició.

Manacor, 4 de setembre de 2018
La batlessa,
Catalina Riera Mascaró
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