EDICTE
Informació pública dels procediments d’exoneració de certs paràmetres urbanístics
de projectes de legalització i llicències d’obra a l’illa de Menorca
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Conformement al que disposa l’article 114 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les
Illes Balears, al Decret 17/2017, de 21 d’abril, pel qual es fixen els principis generals
d’exoneració de les condicions urbanístiques de les edificacions i les instal·lacions agràries i
complementàries en explotacions agràries a l’àmbit de les Illes Balears i en mèrit a les
transferències conferides al Consell Insular de Menorca per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que assigna als consells
insulars les competències pròpies en les matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, i atesa
també la Llei 8/99 de 12 d’abril, de transferència de competències als consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera, per la present resta sotmès a informació pública per un
període de quinze dies els següents expedients:
Exoneració de paràmetres urbanístics: Exp. 03132-00182-2020
Terme municipal: Maó
Promotor: Josep Goñalons Pons
Assumpte: Projecte de legalització d’elements disconformes i activitat complementària a la
finca Algendaret Vell al TM de Maó.
- Projecte bàsic i d’execució de legalització d’elements disconformes i activitat
complementària a la finca «Algendaret Vell» redactat per l’enginyer tècnic agrícola
José Calero Casasnovas arquitecte Joaquim Mayans Pallicer en juny de 2020 (visat
VE/20/049).
- Declaració responsable d’inici d’activitat permanent menor en juny de 2020.
- Certificat d’activitats en juliol de 2020.
Exoneració de paràmetres urbanístics: Exp. 03132-00183-2020
Terme municipal: Ciutadella de Menorca
Promotor: MIQUEL TORRES MARQUÉS
Assumpte: Projecte de legalització, ampliació i de nova execució d’instal·lacions agrícoles a
la finca Son Alzina al TM de Ciutadella de Menorca.
- Projecte de legalització, ampliació i de nova execució d’instal·lacions agrícoles a la
finca Son Alzina al TM de Ciutadella de Menorca, redactat i signat electrònicament en
data 22/07/2020 per l’enginyer José Calero Casasnovas.
Exoneració de paràmetres urbanístics: Exp. 03132-000092-2021
Terme municipal: Es Migjorn Gran
Promotor: Verdures Pons S.C.
Assumpte: Llicència d’obres per a la instal·lació d’un dipòsit prefabricat al polígon 2 parcel·la
127 al TM des Migjorn Gran.
- Llicència d’obra sense projecte per a la instal·lació d’un dipòsit prefabricat al polígon
2 parcel·la 127 al TM des Migjorn Gran, redactat i signat electrònicament en data
06/05/2021 per l’enginyer tècnic agrícola Ibai Martínez Eceoelaza.
- Càlcul de necessitats hídriques.

Les persones interessades podran examinar els expedients durant el termini de 15 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.
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