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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 de vint dies el següent
expedient:
Declaració d’interès general: NUI 12/2018
Terme municipal: Ciutadella
Promotor: Menorca Vavisol SL
Assumpte: declaració d’interès general per a la conversió d'habitatge i edificis agrícoles en un
agroturisme incloent la construcció d'una piscina al lloc de Santa Ana, polígon 18, parcel·la 25
del TM de Ciutadella





Avantprojecte de reforma d'edificicacions existents per agroturisme a la finca de Santa
Ana, polígon 18, parcel·la 25, TM de Ciutadella de Menorca, redactat pels arquitectes
Francisco Ortega Montoliu i Jorge Sánchez Iglesias, agost 2017.
Document ambiental redactat per l'enginyer tècnic agrícola Carlos Torres Florit,
setembre 2017
Memòria agronòmica redactada per l'enginyer tècnic agrícola Carlos Torres Florit, agost
2017.

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
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