
ANUNCI.

Assumpte:  Aprovació inicial  del  catàleg d’elements d’interès artístic,  històric,
ambiental i patrimoni arquitectònic del terme municipal d’Ariany.

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 15 d’abril de 2015, entre
altres, va prendre el següent acord per unanimitat:

Primer:  Aprovar  inicialment  el  Catàleg  d’elements  d’interès  artístic,  històric,
ambiental i patrimoni arquitectònic del terme municipal d’Ariany.

Segon: En compliment d’allò establert en l’article 54 de Llei 2/2014, de 25 de
març,  d’ordenació  i  ús  del  sòl  de  les  Illes  Balears,  s’acorda l’obertura  d’un
període d’exposició  al  públic  de  trenta  dies  hàbils,  comptadors  des  del  dia
següent a la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (
BOIB), a fi que durant l’esmentat termini es puguin presentar els suggeriments i
al·legacions que es considerin oportuns.

L’expedient del Catàleg de patrimoni d’Ariany romandrà exposat al públic a les
dependències  municipals  situades  al  carrer  Major  19  d’Ariany,  de  dilluns  a
divendres de les 9:00 a les 14:00 hores i en la pàgina web www.ajariany.net.

Tercer: Acordar la suspensió de tramitació de procediments i d’atorgament de
llicències  de  parcel·lació,  edificació,  reforma,  demolició  i  qualssevol  altres
actuacions que  puguin  contradir  les  determinacions  previstes  en el  Catàleg
d’elements  d’interès  artístic,  històric,  ambiental  i  patrimoni  arquitectònic  del
terme municipal d’Ariany aprovat inicialment en els termes prevists en l’article
50 de la Llei 2/2014 de 25 de març d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears.

A  la  vista  del  resultat  de  la  informació  pública  i  dels  informes  emesos,
l’Ajuntament acordarà l’aprovació provisional i la seva remissió al Departament
d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca als efectes de la seva publicació
definitiva.

Quart: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler
d’Anuncis, a la pàgina web www.ajariany.net i en un dels diaris de més difusió a
l’illa de Mallorca.

Ariany, 16 d’abril de 2015.
El Batle

Sgt: Joan Ribot i Mayol.
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