INFORMACIÓ PÚBLICA: Informació Pública de l'expedient 2021/02766E relatiu al
projecte del nou centre de maniobra i mesura (CMM) zona nord per la connexió
de la
a nova instal·lació fotovoltaica situada a les pèrgoles del pàrquing 1 de
l’Aeroport de Menorca, a la c/ de Sant Climent s/n,
s/n al terme municipal de Maó, a
zona de policia.
Peticionari: Aena SME SA CIF A862*****
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
A efectes d’exposició pública al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, adjunt us
tramet anunci relatiu a l’assumpte assenyalat.
Una vegada finalitzat el termini de vint dies hàbils comptats des del dia següent
a la data de publicació de l’esmentat anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
s’hauran de trametre a la Direcció General de Recursos Hídrics les al·legacions
que s’hagin presentat, o, en cas contrari, un certificat negatiu
negatiu de reclamacions,
expressant en el mateix que donat el cas de no rebre al·legacions en un termini
de 10 dies a comptar des de la finalització de l’exposició pública, s’entendrà que
no hi ha hagut reclamacions.

Palma, a data de la signatura electrònica.

La directora general de Recursos Hídrics
Joana M. Garau Muntaner

https://vd.caib.es/1628590546340-325879733-7633377945831410986

Ajuntament de Maó
Plaça de la Constitució,
Constitució 1
07701 –Maó

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 41
dgrechid.caib.es

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1628590546340-325879733-7633377945831410986
CSV: 1628590546340-325879733-7633377945831410986
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DOCUMENT ELECTRÒNIC
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
1628590546340-325879733-7633377945831410986
ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
https://csv.caib.es/hash/1628590546340-325879733-7633377945831410986

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
JUANA MARIA GARAU MUNTANER
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 16-ago-2021 01:48:42 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: 2021-02766E_AJUNTAMENT_COMBI._Inf._pública_instal_lació_fotovoltaica_pèrgoles_aeroport_Maó_a_ZP_AENA.pdf
Data captura: 16-ago-2021 02:04:00 PM GMT+0200
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 2

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1628590546340-325879733-7633377945831410986
CSV: 1628590546340-325879733-7633377945831410986
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Informació Pública de l'expedient 2021/02766E relatiu al projecte del nou centre
de maniobra i mesura (CMM) zona nord per la connexió de la nova instal·lació
fotovoltaica situada a les pèrgoles del pàrquing 1 de l’Aeroport de Menorca, a la
c/ de Sant Climent s/n, al terme municipal de Maó, a zona de policia.

Es fa públic perquè en el termini de vint dies des de l’endemà d’haver-se
d’haver
publicat
aquest anunci al BOIB, les corporacions, entitats i particulars que es considerin
afectades per aquesta sol·licitud
sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta DG
de Recursos Hídrics, situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, de Palma, així com
consultar la documentació a la pàgina web de la DGRH (http://dgrechid.caib.es).
Totes les al·legacions que tinguin per convenient
convenient formular, poden fer-ho
fer
per escrit
a les dependències d’aquesta DG, a l’Ajuntament de Maó o per qualsevol mitjà
previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, a data de la signatura electrònica

La directora general de Recursos Hídrics
Joana M. Garau Muntaner

https://vd.caib.es/1628590743344-325882849-8189782279058497562

Peticionari: Aena SME SA CIF A862*****

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 41
dgrechid.caib.es

Adreça de validació:
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ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
https://csv.caib.es/hash/1628590743344-325882849-8189782279058497562

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
JUANA MARIA GARAU MUNTANER
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 16-ago-2021 01:48:42 PM GMT+0200
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: 2021-02766E_informacio_catala_Inf._pública_instal_lació_fotovoltaica_pèrgoles_aeroport_Maó_a_ZP_AENA.pdf
Data captura: 16-ago-2021 02:04:00 PM GMT+0200
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Información
mación Pública del expediente 2021/02766E relativo al proyecto del nuevo
centro de maniobra y medida (CMM) zona norte para la conexión de la nueva
instalación fotovoltaica situada en las pérgolas del parking P1 del Aeropuerto de
Menorca, en la c/ de Sant Climent s/n, en el término municipal de Maó,
Maó en zona de
policía.

Se hace público para que en un plazo de veinte días desde el siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOIB, las Corporaciones, entidades y
particulares que se consideren afectados
afectados por dicha solicitud puedan examinarlas
en las oficinas de la DG de Recursos Hídricos,
Hídricos así como consultar la
documentación en la página web de la DGRH (http://dgrechid.caib.es), sita en la
calle Gremi Corredors 10, 2º de Palma. Todas las alegaciones que tengan por
conveniente formular, pueden hacerlo por escrito en las dependencias de esta
DG, en las del Ayuntamiento de Maó o por cualquier medio previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Palma, a data de la signatura electrónica

La directora general de Recursos Hídricos
Joana M. Garau Muntaner

https://vd.caib.es/1628590612098-325880786-235155644639848742
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