COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I URBANISME

Per ordre de la presidenta, us convoc a la propera sessió d’aquesta
Comissió.
Dia: 30 de novembre de 2018
Hora: 9.30 h
Lloc: Sala de juntes de l’edifici “Llar de la Infància”, carrer del General Riera,
113, Palma.
ORDRE DEL DIA
1.
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Subrogació del Consell Insular de Mallorca en la competència
municipal per a la redacció i tramitació de la Modificació puntual de les
Normes subsidiàries de planejament de PORRERES per incloure l'ús
extractiu.
3.
Catàleg de protecció del patrimoni de PUIGPUNYENT. Esmena de
deficiències.
4.
Modificació núm. 27 de les Normes subsidiàries de planejament de
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, relativa als articles 11, 13, 16 i 71 de les
Normes urbanístiques.
5.
Modificació puntual núm. 28 de les Normes subsidiàries de
planejament de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, relativa a la correcció
d’error en el Plànol 5 (Delimitació del sòl urbà i zonificació de Son Carrió).
6.
Informes que s’emeten en el procediment de declaració d’utilitat
pública –previst en l’article 3 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre– i en el
procediment d’avaluació d’impacte ambiental –previst en l’article 37.2 de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental– a petició de la
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i de la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears, amb relació a varis projectes.
7.
Dació de compte, d’acord amb el que es preveu en l’article 44.2 del
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca dels informes emesos de
conformitat amb el que s’estableix en l’article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, amb relació a varis assumptes.
8.
Dació de compte, d’acord amb el que es preveu en l’article 44.2 del
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, de l’Informe emès de

conformitat amb el que s’estableix en l’article 149.3 de la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, amb relació al projecte del
Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llucmajor, arran de la
petició formulada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del
Govern de les Illes Balears.
9.
Obres en sòl rústic.
10.
Informes sobre recursos d’alçada.
11.
Resolucions judicials.
12.
Precs i preguntes.

