ANUNCI
APROVACIÓ INICIAL DE LA "MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DE LES NNSS DES
MIGJORN GRAN PER TAL DE QUALIFICAR L'EDIFICACIÓ ON ES SITUA LA CASA
CONSISTORIAL I LA FINCA DE BINICODRELL DE DARRERE COM A EQUIPAMENTS
PÚBLICS, AIXÍ COM ADAPTAR AQUESTA QUALIFICACIÓ A LES DETERMINACIONS
DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ"
PROMOTOR: AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
EXPEDIENT: E0453/2019/1
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Es fa públic que el Ple ordinari de data 30.1.2020, ha adoptat entre d'altres, el següent
acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el document "Modificació puntual núm. 4 de les NNSS des
Migjorn Gran per tal de qualificar l'edificació on es situa la Casa Consistorial i la finca de
Binicodrell de Darrere com a equipaments públics, així com adaptar aquesta qualificació a
les determinacions del codi tècnic de l'edificació" (memòria descriptiva i justificativa,
normativa, planimetria, memòria de sostenibilitat econòmica i annexos) signat per l'arquitecte
Sebastià Pons Fedelich en data 31.10.2018 i el document ambiental estratègic signat per
l'ambientòloga Maria Jesús Bagur Benejam en data 23.10.2018.
SEGON.- Sometre l'expedient de modificació puntual i el document ambiental estratègic a
informació publica durant el termini de 30 dies mitjnaçant anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, en un dels diaris de major circulació de l'illa de Menorca i a la seu electrònica i
al taulell d'edictes de ll'Ajuntament.
TERCER.- Sol·licitar informes a les administracions i/o organismes competents.
QUART.- Assenyalar com àrea afectada per la suspensió de l'atorgament de llicències les
parcel·les qualificades com equipaments. Mentre estigui suspesa la tramitació de
procediments, l'atorgament de llicències i la presentació de comunicacions prèvies en
aplicació del que estableix aquesta disposició, es poden tramitar els instruments, atorgar les
llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el règim vigent i siguin
comptaibles amb les determinacions del nou planejament inicialment o provisionalment
aprovat. De comformitat amb l'article 51.4 aparat b) la suspensió de l'atorgament de llicència
tindrà una duració màxima de 2 anys.
Signat per mi, la Batlessa Antonia Camps Florit, as Migjorn Gran en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document.
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La Batlessa - Antonia Camps
Florit
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Signatura electrònica
Es Migjorn Gran

