“1.- EXPEDIENT 1224/2020. APROVACIÓ INICIAL CESSIÓ SOLAR A L’IBAVI PER
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PUBLICA.- La batlessa, Sra.
Maria Ramon Salas , dóna lectura a la següent:
PR O PO STA
Que l’Ajuntament d’Esporles, conscient de la necessitat d’adoptar mesures en matèria
de sòl i habitatge per tal de fomentar i fer possible una política d’habitatge més digne i
accessible per a col·lectius amb dificultats, està interessat en compartir aquesta
responsabilitat amb l’IBAVI en el marc dels principis de coordinació i col·laboració
interadministrativa, instrumentalitzant aquesta col·laboració mitjançant la cessió
gratuïta de sòl de titularitat municipal a favor de l’IBAVI per a la promoció i construcció
d’habitatges de protecció pública.
A la vista dels informes tècnics, de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient
com a antecedents.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Iniciar els tràmit per cedir gratuïtament a l’Institut Balear de l’Habitatge
(IBAVI) el següent bé immoble patrimonial propietat d'aquest Ajuntament:
 Parcel·la de 652,25 m² que forma part de la ref. Cadastral
4105968DD6940S0001RS.
Ubicada al c/Riutort, 90 d’Esporles.
Aquesta parcel·la ve de la segregació aprovada per Junta de Govern de data 29
d’octubre de 2020.
La parcel·la de 652,25 m² té qualificació d’equipament.
Perquè sigui destinat a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública.
SEGON. Sotmetre l'expedient a un període d'informació pública per termini de 20 dies
mitjançant anunci en el BOIB i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a fi que els
interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents.”
Esporles, 15 de gener de 2021

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-vos els nostres serveis. Aquestes dades
són necessàries per poder relacionar-nos, la qual cosa ens permet l’ús de la vostra informació dins la legalitat. Així
mateix, podran tenir coneixement de la vostra informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem
prestar-vos els nostres serveis. Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis
aplicables. En qualsevol moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació vostra tenim, rectificar-la si és
incorrecta o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra
informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de presentar una sol·licitud escrita a
la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI: AJUNTAMENT D’ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, 07190
ESPORLES (Illes Balears). En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
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El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 30 de
desembre de 2020, prengué entre altres el següent acord:

Les vostres dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-vos els nostres serveis. Aquestes dades
són necessàries per poder relacionar-nos, la qual cosa ens permet l’ús de la vostra informació dins la legalitat. Així
mateix, podran tenir coneixement de la vostra informació aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem
prestar-vos els nostres serveis. Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis
aplicables. En qualsevol moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació vostra tenim, rectificar-la si és
incorrecta o eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra
informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de presentar una sol·licitud escrita a
la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del DNI: AJUNTAMENT D’ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, 1, 07190
ESPORLES (Illes Balears). En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
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