EDICTE
Presidència – Recurs contenciós administratiu procediment ordinari 306/2017
Es fa públic que, la Presidenta en funcions del Consell Insular de Menorca, mitjançant
Decret de Presidència núm. 21017/594 de 20 de desembre, ha resolt el següent, en
relació amb l’assumpte:
PRIMER. Que el Consell Insular de Menorca comparegui davant el Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears en el marc del recurs contenciós administratiu PO
306/2017, seguit a instància de JUNTA DE COMPENSACIÓ POLÍGON II SECTOR A3 DE SANTANDRIA, contra el Consell Insular de Menorca per inactivitat en la
subrogació obligatòria en les competències municipal de planejament del municipi de
Ciutadella, en relació a la preceptiva adaptació del seu planejament a les
determinacions obligatòries del Pla Territorial Insular en relació a l'ART Sector A-3
Santandria.
SEGON. Que assumeixi la representació del Consell Insular de Menorca la
procuradora Montserrat Montané Ponce i la direcció lletrada l’advocat Bartomeu Colom
Pastor.
TERCER. Establir que, d'acord amb l'establert a les bases d'execució del Pressupost
General del Consell Insular de Menorca, la direcció lletrada haurà d'emetre un informe
referit a l'any en curs envers la provisió econòmica que, en el seu cas, haurà de
preveure l'administració insular per fer front a possibles responsabilitats econòmiques
en funció de les perspectives del litigi.
QUART. Que es remeti al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, còpia de
l’expedient administratiu de l’assumpte en format digital i emplaçament.
CINQUÈ. Que se citi a termini, com a possibles interessats en l’expedient a
l’Ajuntament de Ciutadella per a que pugui personar-se i comparèixer com a
demandants en el procediment en el termini de nou dies, comptats des de la recepció
de la notificació.
SISÈ. Que es publiqui edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) perquè
totes les persones interessades puguin comparèixer i personar-se en el procediment
en el termini de nou dies comptats des de l’endemà de la publicació de l’edicte.
SETÈ. Que de la present resolució se’n doni compte al Ple en la primera sessió que
tengui lloc.
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