
Núm. 148
31 d'octubre de 2019

Fascicle 217 - Sec. III. - Pàg. 43275

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE FELANITX

10634 Aprovació definitiva del projecte de demolició d'una edificació ubicada a la zona verda pública de
Jardins del Rei de Portocolom

Expedient electrònic 3677/2018

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària celebrada el dia 16 d'octubre de 2019 ha adoptat, entre altres, el
següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

“  Aprovar definitivament el projecte de demolició d'una edificació ubicada a la zona verda pública de Jardins del Rei de Portocolom,Primer.
amb visat del COAAT de Mallorca número 2018/09917, de data 4 de desembre de 2018, i el pressupost modificat, amb visat del COAAT de
Mallorca número 2018/09917, de data 19 de juliol 2019, que ha redactat el Sr. Antonio Adrover Sansó, arquitecte tècnic, amb subjecció al
compliment de les condicions especificades a:

- La Resolució única de la consellera executiva de Territori i Infraestructures de data 15 d'abril de 2019 (autorització de Costes).

 El pressupost d'execució material de les obres és de 40.646,03 €; el pressupost total per contracta és de 58.526,21 € (IVA inclòs);Segon.
l'import de la gestió dels residus és de 9.194, 84 € (IVA inclòs). El termini d'execució de les obres és de 2 mesos.

 Publicar el present acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la seu electrònica de l'AjuntamentTercer.
de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat), a la qual es pot accedir a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org).”

Recursos

Contra l'anterior acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Junta de
Govern Local de l'Ajuntament de Felanitx, en el termini d'un mes comptat des de la data de la darrera publicació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos
comptats des de la data de la darrera publicació, sense perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre que s'estimi procedent.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient es pot consultar en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00h fins a les 14:
00h, excepte festius. Per obtenir informació es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació:
Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271.

  

Felanitx, 25 d'octubre de 2019

El batle
Jaume Monserrat Vaquer
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