Núm. 146
30 de novembre de 2017
Fascicle 196 - Sec. V. - Pàg. 39029

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MENORCA

13401

Informació pública de la declaració d’interès general de la nova xarxa soterrada de 15 kv des de la
subestació des Mercadal (TM es Mercadal) fins al polígon industrial La Trotxa (TM Alaior), projecte
que està subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària. (Exp. NUI 20/2017)

Conformement el que disposa l’article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les illes Balears, així com l’article 17 de la Llei
12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental 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 trenta dies el següent expedient:
Declaració d’interès general: NUI 20/2017
Termes municipals: Es Mercadal i Alaior
Promotor: Junta de Compensació Fase II polígon La Trotxa (Alaior)
Assumpte: declaració d’interès general de la nova xarxa soterrada de 15 kv des de la subestació des Mercadal (TM es Mercadal) fins al
polígon industrial La Trotxa (TM Alaior):
Projecte bàsic de nova xarxa subterrània a 15 kv des de la subestació “Mercadal” fins al CD 50277 “Costa de Llimpa” i el CD 50276
“Can Tanus” redactat per l’enginyer industrial Josep Quintana Subirats, de data 20 de setembre de 2017.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/146/995425

Estudi d’impacte ambiental redactat per l’enginyer agrònom Antoni Roca Martínez, de data setembre de 2017.
Informe d’afectació del patrimoni històric i propostes de mesures correctores, redactat per l’arqueòloga Elena Sintes Olives, de data
19 de setembre de 2017.
Les persones interessades podran examinar l’expedient durant el termini de trenta 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 Mora Humbert
Presidenta
Maó a 20 de novembre de 2017
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