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CIRC 179-2020

Apreciado/a Compañero/a:
El Ayuntamiento de Santa Eulalia des Riu nos ha enviado escrito en el que se
nos informa que va a proceder a la formulación de una modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal cuya finalidad es la subsanación de los
errores, las imprecisiones o las contradicciones detectados en la aplicación de las
mismas, tanto en sus determinaciones gráficas como en las escritas, así como con las
omisiones o deficiencias en la regulación de determinados aspectos cuya incorporación,
para una mejor y más eficaz aplicación, se aconseja.
Aquellos/as de vosotros/as que estéis interesados/as en enviar propuestas,
sugerencias u opiniones, disponéis de un plazo de diez días y podéis remitirlas
directamente al Ayuntamiento o bien al Colegio (coetima@coeti-balears.com) hasta el
día 26 de noviembre a las 18:00 horas, para que posteriormente el Colegio envíe un
escrito conjunto con las propuestas o sugerencias realizadas por los colegiados/as dentro
del plazo concedido.
Recibe un cordial saludo.

Carlos M. Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.
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Benvolgut/da company/a:
L'Ajuntament de Santa Eulalia des Riu ens ha enviat escrit en el qual se'ns
informa que procedirà a la formulació d'una modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament municipal la finalitat del qual és l'esmena dels errors, les
imprecisions o les contradiccions detectats en l'aplicació d'aquestes, tant en les seves
determinacions gràfiques com en les escrites, així com amb les omissions o deficiències
en la regulació de determinats aspectes la incorporació dels quals, per a una millor i més
eficaç aplicació, s'aconsella.
Aquells/as de vosaltres/as que estigueu interessats/as a enviar propostes,
suggeriments o opinions, disposeu d'un termini de deu dies i podeu remetre-les
directament a l'Ajuntament o bé al col·legi (coetima@coeti-balears.com) fins al dia 26 de
novembre a les 18.00 hores, perquè posteriorment el col·legi enviï un escrit conjunt amb
les propostes o suggeriments realitzats pels col·legiats/as dins del termini concedit.
Ben cordialment,

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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