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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MANACOR

933 Aprobació definitiva projecte de compensació del polígon 1-15-a de les NNSS de Manacor

El batle de l’Ajuntat de Manacor, en data 27 de novembre de 2014, ha dictat la següent resolució:

 “1º) Donar compliment a la Sentència 167/2012 del jutjat de lo Contencioso- Administrativo núm. 2 de Palma de Mallorca , i a la
Providència de 14 de novembre de 2014 del mateix jutjat que estimà el recurs contencioso -administrativo interposat per la Junta de
compensació contra la denegació en data 8 de febrer de 2008 del projecte de compensació del polígon 1-15-A.

2º) Aprovar definitivament el projecte de compensació del polígon 1-15-A, presentat en data 26 de febrer de 2008, per la Junta de
compensació d’aquell polígon, i redactat per l’arquitecta Sra. amb visat del col·legi d’arquitectes de les IllesMagdalena Llinàs Bisbal 
Balears  de 25 de febrer de 2008 i núm. 16/00077/08.”

De conformitat amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 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, 14 de gener de 2015

La regidora delegada d’Urbanisme i Obres
Catalina Riera Mascaró
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