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Departament de Planejament i Gestió urbanística. 

Servei juridicoadministratiu de Planejament. 

Exp: PE20-0005                   

 

La Junta de Govern del 28 de juliol de 2021,  va aprovar inicialment el projecte d’estudi de detall 

relatiu a terrenys situats al carrer Son Bessó, núm. 8, Son Sardina,  que té per objecte l’ ordenació 

de volums d’ acord amb la regulació continguda a l’ article 135.5 de les normes del Pla General, 

de forma que les edificacions de dues futures parcel· les no s’ hagin de separar del nou llindar 

previst, presentat per la senyora Francisca Gemma Serrano Massot, i redactat per les arquitectes 

Joana Escalas Forteza i Karen Schwartz. 

 

Complint l’ art. 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears; la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’art. 160 del Reglament general 

de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl per a l’Illa de Mallorca, mitjançant aquest 

edicte s’anuncia que se sotmet el dit estudi de detall a informació pública durant TRENTA 

DIES  i igualment perquè serveixi de notificació per edictes als propietaris esmentats més endavant 

si no es pot notificar individualment.  

 

Els qui se’n considerin afectats poden examinar el projecte: 

- presencialment al Servei d’informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18, planta baixa. 

Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia en línia 

- a l’anunci d’aquest acord, dins el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica Municipal (amb 

navegador explorer  

- accedint a l’enllaç 
https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/Planejament/Emn_Twdy4bdHgepT4m0Mm84BwlmNJk7C1eDq7UvyHGlOWg?e=eFk

vtu 
 

i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents, en el termini esmentat i mitjançant escrit 

dirigit a l’Ajuntament de Palma, al Registre General de les oficines municipals d’atenció a la 

ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www.palma.cat, o a les dependències a 

què es refereix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 

 

Així mateix i d’acord amb l’art. 51 de l’ esmentada Llei 12/2017, es fa pública la suspensió de la 

tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de 

l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de 

presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d’aquest 

planejament. 
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El cap del Departament   sl 

(Signat mitjançant signatura electrònica) 

p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014 

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014) 

Jaume Horrach Font 

 


