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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

177/2019

El ple

Sebastià Portell Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / de gener / 2021 s’adoptà l’acord següent:

Paco Blasco quin és el termini previst per a l'aprovació del PGOU.
Sebastià Sureda indica que això depèn dels número de suggeriments i al·legacions que es presentin,
com més n'hi hagi més temps es necessitarà per a resoldre.
El Ple acorda, amb 9 vots a favor (PP) i 6 abstencions (Endavant, VOX, PI i regidor no adscrit):
1. Aprovar el document d’avanç del pla corresponent a la formulació de l’ordenació
urbanística del municipi de Campos, integrat per la memòria informativa y justificativa, amb
l’informe d’esmenes , el document inicial estratègic (DIE) ambiental i el conjunt de
documentació gràfica (plànols), elaborats per l’equip redactor encarregat de la seva
formulació, encapçalat per l’arquitecte superior Amador Ferrer Alaixa.
2. Sotmetre l’avanç esmentat al tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, perquè
s’hi puguin formular suggeriments o altres alternatives de planejament, mitjançant edicte en el
BOIB i en l’adreça o en el punt d’accés electrònic de l’Ajuntament.
3. Remetre la documentació aprovada a la Comissió Balear de Medi Ambient, als efectes
d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica corresponent a la l’elaboració del
pla general, pla d’ordenació detallada i catàleg d’elements i espais protegits corresponents a
l’ordenació urbanística del municipi de Campos

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Campos
Plaça Major 1, Campos. 07630 (Illes Balears). Tel. 971169500. Fax: 971652628

Codi Validació: 4F2952YH9YMR2WA5H7HKDXW73 | Verificació: https://ajcampos.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Francisca Porquer Manresa (2 de 2)
BATLESSA
Data Signatura: 29/01/2021
HASH: f57f46bee4da409b277b36bba8446ff7

Expedient 177/2019. APROVACIÓ DEL DOCUMENT D'AVANÇ DEL PLA
CORRESPONENT A LA FORMULACIÓ DE L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL
MUNICIPI DE CAMPOS

