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SRA. BATLESSA PRESIDENTA DE
L'AJUNTAMENT DE PALMA - 07001

El PIe del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2007, adopta,
entre d'altres, el següent acord:

"Vist l'expedient tramitat per part de l'Ajuntament de Palma de Mallorca amb relació a la
comp1imentació de les prescripcions assenya1ades a l'acord del PIe del Consell Insular de
Mallorca, adoptat en sessió celebrada el dia 2 d'octubre de 2006 (BOm Num. 171 de 02-12
2006), mitjanyant el qua1 es procedí a l'aprovació definitiva del Pla Especial de Reforma
Interior de 'El Terreno', del pla general d'ordenació urbana d'aquel1 municipi, i d'acord amb el
dictamen de la Ponencia Tecnica d'Ordenació del Territori i Urbanísme, l'informe favorable de
la Comissió Insular d 'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Históric, el PIe del
Consell Insular acorda donar correctament complimentades les prescripcions ex ressades; en el
benentes que l'a . USIO, en e ano F- e a documentacIO gra lca tramesa, a la qua Ificació
d'una zona com a "IF Ob IRU-P 19-03-E" es tracta d'un error i que, per tant, no es dóna per
rncorporada havent-se de procedir a corregir l'esmentat error mitjanyant la tramesa d'un nou
pUmol."

El trasl1at d'aquest acord es [a a reserva de l'aprovació de l'Acta.

Mas Rigo
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