Núm. 159
23 de novembre de 2019
Fascicle 234 - Sec. V. - Pàg. 46704

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

11692

Anunci sobre horaris de consulta aprovació provisional del Pla General de Manacor i recollida de
resposta a les al·legacions presentades a l'aprovació inicial

El Ple de l'Ajuntament de Manacor en sessió de 4 de novembre de 2019 va aprovar provisionalment el Pla General de Manacor. La
documentació del Pla General podrà ser consultada en suport paper a les oficines del Servei d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de
Manacor ( 2na. Planta del Claustre del Convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor a la Plaça Convent), de dilluns a divendres de 9:00 a 14:
00 hores. Així mateix podrà ser consultat al web de l'Ajuntament de Manacor apartat Urbanisme.
Als efectes de donar compliment a l'apartat 2 de l'acord plenari de 4 de novembre de 2019 sobre aprovació provisional del Pla General, i fent
ús del disposat a l'art. 65.2 de la Llei 12/2017, ES COMUNICA que es posa a disposició dels ciutadans que varen presentar al·legacions a
l'aprovació inicial del Pla General que poden passar a recollir la contesta (personalment i amb document d'identificació) a les al·legacions
al Pla General a les oficines del Servei d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Manacor en els següents dies i hores:
- De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores a la 2na planta del Claustre de Sant Vicenç Ferrer ( Departament d'Urbanisme).
- Durant el període de 25 de novembre a 20 de desembre de 2019 de dilluns a divendres de 16:00 a 18:00 a la planta baixa del
Claustre de Sant Vicenç Ferrer (Registre de Documents).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/159/1048002

Manacor, 19 de novembre de 2019
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