EDICTE
Informació pública de la declaració d’interès general d’un agroturisme al Lloc de
Santa Ponça, al terme municipal d’Alaior. (Exp. NUI 11/2017)
Conformement el que disposa l’article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del
sòl rústic de les illes Balears, i en mèrit a les transferències conferides al
Consell Insular de Menorca per la Llei 9/1990, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat, per la present resta
sotmès a informació pública per un període vint dies el següent expedient:
Declaració d’interès general: NUI 11/2017
Terme municipal: Alaior
Promotor: HFB Menorca, SL.
Assumpte: declaració d’interès general d’agroturisme al lloc de Santa Ponça
(terme municipal d’Alaior):







Projecte bàsic redactat per l’arquitecte Miguel Andrés Jiménez
Robertson (18.04.2017).
Document ambiental redactat per l’enginyer agrònom Antoni Roca
Martínez (abril de 2017)
Projecte de línia soterrada de M.T. i nou C.T. redactat per l’enginyer
agrònom Antoni Roca Martínez (abril de 2017)
Memòria agrícola descriptiva de l’explotació agrària per a justificar el
canvi d’usos d’edificis agrícoles en residencial, redactat per l’enginyer
agrònom Antoni Roca Martínez (març de 2017)
Memòria de dotació de serveis i d’instal·lacions per a la posada en
marxa d’un agroturisme a la finca Santa Ponça.
Informe sobre els béns patrimonials existents a la finca Santa Ponça,
redactat pel doctor en arqueologia prehistòrica José Simón Gornés
Hachero.

Les persones interessades podran examinar l’expedient durant el termini de
vint dies, comptadors des del següent al de la publicació d’aquest anunci en el
BOIB i en la seu electrònica, a les dependències del Consell Insular de
Menorca, plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó (Menorca) i durant el mateix
termini podran efectuar les al·legacions que considerin pertinents.
Susana I. Mora Humbert
Presidenta
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document

MORA HUMBERT SURANA IRENE 41506609
Signatura electrònica
Maó
FECHA:24/07/2017 13:10:18

Consell Insular de Menorca

_______________________________________________________________________________
Información
de documento electrónico
Versión NTI:http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e
Identificador documento:ES-07CIM-2017-4ECFE898-35CE-44DD-846C-44EBAEF24019
Órgano:Consell Insular de Menorca
Fecha y hora:24/07/2017 13:10:18
Identificador :ES-07CIM-2017-4ECFE898-35CE-44DD-846C-44EBAEF24019

Identificador (Pdf417):ES-07CIM-2017-4ECFE898-35CE-44DD-846C-44EBAEF24019

Código QR:ES-07CIM-2017-4ECFE898-35CE-44DD-846C-44EBAEF24019

Puede validar el documento en: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx
MORA HUMBERT SURANA IRENE 41506609
Signatura electrònica
Maó
FECHA:24/07/2017 13:10:18

