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general d’ordenació urbana del municipi de Calvià al pla territorial insular, així
com l’aprovació definitiva de diverses modificacions del planejament, la suspensió de l’aprovació definitiva d’altres modificacions puntuals, i finalment, en
el que es centra estrictament l’objecte del present recurs, la denegació de l’aprovació definitiva de la modificació puntual relativa a la UA/PT-02, sobre la
que s’indicava s’havia de mantenir amb els mateixos termes que l’acord d’aprovació definitiva del PGOU de Calvià de dia 11-07-2000, atès que no havia
estat degudament tramitada ni s’ha justificat la reducció dels límits d’aquella
unitat d’actuació. Aquest acord s’adopta de conformitat amb els termes de l’informe dels serveis d’Urbanisme del departament de Territori, de 14 de gener de
2006, que com a motivació in aliunde en forma part integrant.’
Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
directament el recurs contenciós-administratiu davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord. Tot això en aplicació de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa-administrativa. No obstant l’anterior, es pot utilitzar
qualsevol recurs que s’estimi convenient.
El text definitiu d’aquest acord queda subjecte als termes que resultin de
l’aprovació de l’acta.
Palma, 24 de febrer de 2010
El secretari del Consell Executiu
Cosme Bonet Bonet
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Num. 11352
Notificació per edicte de l’acord dictat per la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori,Urbanisme i Patrimoni Històric de dia
23 d’abril de 2010, en relació a l’expedient per a la declaració
d’interés general per a instal·lació de comunitat terapèutica del
municipi de Felanitx.

De conformitat amb el disposat a l’article 59.5 de la Llei 30/92, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i a causa de la impossibilitat de practicar notificació personal a PRO-ZERO
MALLORCA. SL del següent acord en l’expedient que es relaciona a continuació, mitjançant aquest edicte se’n fa la formal notificació.
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric de Mallorca, en sessió celebrada el dia 23 d’abril de 2010, adoptà, entre
d’altres, el següent acord:
«Examinada la sol·licitud de declaració d’interès general per tal d’iniciar
el procediment establert a l’article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl
rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:
EXPEDIENT: 000074/2009-IG
PROMOTOR: PRO-ZERO MALLORCA, SL
ASSUMPTE: instal·lació de comunitat terapèutica
EMPLAÇAMENT: POLIGON 56, PARCEL·LES 278-279-303
MUNICIPI: FELANITX

—o—
Num. 11349
Notificació per edicte de l’Acord dictat pel Consell Executiu del
Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 10 de febrer de
2010, en relació al recurs d’alçada interposat pels Srs. Alberto
Blas Guasp, Juan Antonio Amengual Guasp, Francisco Carulla
Riera i Joaquin García Martínez contra l’acord de la CIOTUPH
d’aprovació definitiva de l’adaptació del PGOU al PTM del
municipi de Calvià.
De conformitat amb el disposat a l’article 59.5 de la Llei 30/92, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
a causa de la impossibilitat de practicar notificació personal al Sr. Francesc
Carulla Riera, del següent acord en el present expedient que es relaciona a continuació, es procedeix mitjançant aquest edicte a la seva formal notificació.
El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada
el dia 10 de febrer de 2010, adoptà l’acord següent:
‘Desestimar, amb la subsegüent confirmació del concret punt de l’acord
recorregut, el recurs administratiu d’alçada deduït per part del Sr. Alberto Blas
Guasp, el Sr. Juan Antonio Amengual Guasp, el Sr. Francesc Carulla Riera i el
Sr. Joaquin García Martínez, contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, adoptat en sessió celebrada el 26
de juny de 2009, en virtut del qual s’aprovà definitivament l’adaptació del pla
general d’ordenació urbana del municipi de Calvià al pla territorial insular, així
com l’aprovació definitiva de diverses modificacions del planejament, la suspensió de l’aprovació definitiva d’altres modificacions puntuals, i finalment, en
el que es centra estrictament l’objecte del present recurs, la denegació de l’aprovació definitiva de la modificació puntual relativa a la UA/PT-02, sobre la
que s’indicava s’havia de mantenir amb els mateixos termes que l’acord d’aprovació definitiva del PGOU de Calvià de dia 11-07-2000, atès que no havia
estat degudament tramitada ni s’ha justificat la reducció dels límits d’aquella
unitat d’actuació. Aquest acord s’adopta de conformitat amb els termes de l’informe dels serveis d’Urbanisme del departament de Territori, de 14 de gener de
2006, que com a motivació in aliunde en forma part integrant.’
Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
directament el recurs contenciós-administratiu davant la Sala ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord. Tot això en aplicació de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa-administrativa. No obstant l’anterior, es pot utilitzar
qualsevol recurs que s’estimi convenient.
El text definitiu d’aquest acord queda subjecte als termes que resultin de
l’aprovació de l’acta.
Palma, 24 de febrer de 2010
El secretari del Consell Executiu
Cosme Bonet Bonet

—o—

i tot considerant que en data 13 de febrer de 2010, sobre la base del que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la
seva redacció conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener, es va sol·licitar al promotor que aportés en un termini no superior a quinze dies determinada documentació per tal que es pogués iniciar la tramitació del càlcul de l’autoliquidació de l’expedient, així com altra documentació preceptiva per poder iniciar la
seva tramitació, i atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que hagi
estat aportada, aquesta Comissió Insular, d’acord amb la proposta de la
Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, acorda sobre la base
del que disposa l’esmentat article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
tenir per desistit a l’interessat de la sol·licitud de declaració d’interès general
esmentada, procedint en conseqüència al seu arxiu.»
El trasllat d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’Acta.
Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs d’alçada davant el Consell Executiu d’aquest Consell Insular de
Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la
recepció de la present notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat
recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposarse el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a
partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El secretari delegat,
Jaume Munar Fullana

—o—

Menorca
Num. 11179
Publicació de las ordenances reguladores de la modificació
número 2 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Es
Migjorn Gran al Pla Territorial Insular en l’àmbit del Polígon C.
Sant.Tomàs
Complementant l’anunci publicat al BOIB núm.. 162 de 30.10.2007, relatiu a l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 15.10.2007, en el qual
s’adopta l’acord de considerar acomplertes les prescripcions assenyalades a l’acord del Ple de 26.06.2006, en l’expedient 46 PGM 05401 de modificació pun-
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tual núm.2 de les Normes Subsidiàries de Es Migjorn Gran per a la seva adaptació al PTI, en referència al Polígon C. Sant Tomàs.
Se publica a continuació la normativa modificada, d’acord amb el que s’estableix a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las bases de
règim local i resta de disposicions concordants.
Joan Marquès Coll
Conseller executiu del Departament d’Ordenació del Territori
Maó, 6 de maig de 2010
NORMATIVA .De Les Normes Urbanístiques es suprimeixen l’article 10.11.5 i l’annex 3, es modifiquen els articles 6.1.2 i 6.1.3 i s’introdueixen dos nous articles: el 5.2.8
i el 6.1.4
Art 5.2.8 Àrea Natural d’Interès Territorial (ANIT) inclosa en Àrea de Protecció de Riscos (APR)
Comprèn part dels terrenys situats al nord dels polígons A i B Sant Tomàs.
Superfície 173.470m2
És d’aplicació l’annex I corresponent a ANIT inclosa en APR de la matriu d’usos del sòl rústic.
Per reduir els processos erosius mitjançant intensificació d’iniciatives de conservació de sòls i suport a la regeneració de la coberta vegetal natural a les zones
de vocació forestal, s’han d’observar les regles següents:
-Es prohibeix el trencament en els terrenys de fort pendent.
-La repoblació forestal s’ha d’efectuar amb espècies autòctones i amb introducció i difusió de comunitats arbustives i herbàcies pròpies de la vegetació insular.
La normativa de protecció dels quatre jaciments arqueològics existents, STO-1, STO-2, STO-4, STO-5, es concreta en el Pla Especial de Protecció de
Jaciments Arqueològics que va ser aprovat per la Comissió de Patrimoni Històric Artístic de Menorca en sessió de 24 de setembre de 1992. Els jaciments arqueològics es consideraran de titularitat privada.
Annex I
7. ANEI – Protecció normal, Àrees Naturals d’Interès (anit) i Àrees de Protecció Territorial (APT) incloses en Àrees de Prevenció de Riscs (APR)
Usos

Conreus i pastures

Superfície forestal
arbrada

Matollars
i dunes en ANIT

Zones humides
ANIT

Barrancs en
ANIT

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

C (sobre camins
i caminals
establerts per
pla especial)

C (en ANEI, sobre
camins i caminals
establerts per pla
especial, en ANIT
sobre viari de
domini públic,
en tot cas, valorant
els riscs d’erosió
i/o incendi)
A

C (en ANEI,
sobre camins i
caminals establerts
per pla especial, en
ANIT sobre viari
de domini públic;
en tot cas, valorant
els riscs d’erosió
i/o incendi)
A

C (sobre viari
de domini
públic)

C (sobre viari
de domini
públic)

A

A

Protecció de la natura i educació ambiental
- Preservació estricta
- Conservació activa
- Activitats científiques
i d’investigació
- Educació ambiental
i excursionisme

-Regeneració del
paisatge
-Centres d’interpretació
i altres instal·lacions
fixes

A
C (en ANEI,
segons pla especial
i sempre en
edificacions existents)
Ph (excepte explotació agropecuària,
forestal i protecció
civil)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph (excepte explotació agropecuària
forestal i protecció
civil)

Ph (excepte explotació agropecuària
forestal i protecció
civil)

Ph (excepte
protecció
civil)

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i
protecció civil

A

Ph

Ph

Ph

A

Ph

Ph

Ph

Ph

-Regadiu sota protecció
-Regadius nous
-Agricultura ecològica

Ph
Ph
A

Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

-Ramaderia extensiva

C (sobre pastures
ja existents)
Ph
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

C (la ja existent,
amb regulació de
consum d’adobs)
Ph
Ph
C (sobre sòl
agrícola ja
existent)
(sobre pastures
ja existents)
Ph
Ph

A

A

A

Ph

A

A

A

A

Ph

A

C (segons criteris
d’ordenació forestal
i inclusió en el

C (segons criteris
d’ordenació forestal
i inclusió en el

Ph

Ph

Ph

- Accés motoritzat

Explotació de recursos primaris
-Agricultura de secà
i pastura
-Regadiu a cel obert

-Ramaderia industrial
-Construccions de nova
planta i ampliacions,
lligades a l’explotació
-Manteniment de
construccions lligades
a l’explotació
-Activitat silvícola de
conservació
-Explotació silvícola
productiva
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Registre d’Explotacions
Forestals de les Balears
C (amb estudi previ
d’impacte ambiental
i paisatgístic i amb
espècies vegetals
autòctones)
Ph
C (d’acord amb la
legislació vigent)
Ph

C (amb estudi previ
d’impacte ambiental
i paisatgístic i amb
espècies vegetals
autòctones)
Ph
C (d’acord amb la
legislació vigent)
Ph

Activitats rurals complementàries
-Agroturisme
C (sobre edificacions
ja existents)
-Hotels rurals
C (sobre edificacions
ja existents)
-Restaurants
Ph
-Cases de colònies
C (sobre edificacions
ja existents)
-Àrees d’acampada
Ph

C (sobre edificacions
ja existents)
C (sobre edificacions
ja existents)
Ph
C (sobre edificacions
ja existents)
Ph

C (sobre edificacions
ja existents)
C (sobre edificacions
ja existents)
Ph
C (sobre edificacions
ja existents)
Ph

Indústria
-Transformació agrària

-Repoblació forestal

-Rompudes per a conreus
-Caça
-Activitat extractiva

-Indústria general
Equipaments*
-Equipaments sense
construcció (àrees
d’esplai)
-Resta d’equipaments
Infraestructures
-Petites infraestructures

-Conduccions i
esteses (electricitat,
aigua,
telecomunicacions)
-Antenes de telefonia
mòbil
-Carreteres noves
-Millores de traçat

Registre d’Explotacions
Forestals de les Balears)
C (amb estudi previ
d’impacte ambiental
i paisatgístic i amb
espècies vegetals
autòctones)
Ph
C (d’acord amb la
legislació vigent)
Ph
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Ph

Ph
Ph
Ph

Ph
C (d’acord amb la
legislació vigent)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph

Ph

C (annexes a
l’explotació per a
la transformació de
la producció pròpia;
depuració de residus)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph (excepte infraestructures d’energies
renovables i de
proveïment d’ús
domèstic i turisme
rural; altres infraestructures d’energies
renovables, amb estudi
previ d’impacte
ambiental)

Ph(excepte infraestructures d’energies
renovables i de
proveïment d’ús
domèstic i turisme
rural, altres infraestructures d’energies
renovables, amb
estudi previ
d’impacte ambiental;
també infraestructures
de defensa contra
incendis)
C (noves instal·lacions
soterrades i que
segueixin vies de
transport)
Ph

Ph (excepte infraestructures d’energies
renovables i de
proveïment d’ús
domèstic i turisme
rural, altres infraestructures d’energies
renovables, amb
estudi previ
d’impacte ambiental
també infraestructures
de defensa contra
incendis)
C (noves instal·lacions
soterrades i que
segueixin vies de
transport)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
C (estudi d’impacte
ambiental)
C (estudi d’impacte
ambiental)
Ph
Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph

Ph

Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

Ph

Ph

Ph

C (noves instal·lacions
soterrades i que
segueixin vies de
transport)
Ph

-Pistes forestals noves

Ph
C (estudi d’impacte
ambiental)
Ph

-Camins nous
-Aparcaments
-Grans instal·lacions

Ph
Ph
Ph

Ph
C (estudi d’impacte
ambiental)
C (estudi d’impacte
ambiental)
Ph
Ph
Ph

Ph

Ph

Ús residencial
-Habitatge unifamiliar
aïllat, inclosos els
prefabricats i/o els
desmuntables

Ph

* definició segons les DOT
Clau:
A: Ús acceptat C: Ús condicionat Ph: Ús prohibit

Art 6.1.2 Classes.
Amb caràcter general s’entén que hi pot haver dues classes de sòl urbanitzable:
a.Sòl urbanitzable de nova creació
b.Sòl urbanitzable en àrea de reconversió territorial
El primer correspondria a noves previsions incorporades a les NNSS mentre al segons correspon a sectors amb pla parcial aprovat que s’han d’adaptar a les
determinacions d’aquestes normes i al Pla Territorial Insular de Menorca.
Art 6.1.3. Divisió Sectors .En aquesta fase no es considera cap sector urbanitzable de nova creació.
El sòl urbanitzable en àrea de reconversió territorial comprèn un únic sector en el nuclear de Sant Tomàs, anomenat ‘sector C. Sant Tomàs’
Art 6.1.4 Sector C Sant Tomàs
1 .- Situació i objectius .Comprèn part dels terrenys situats al nord dels polígons A i B de Sant Tomàs.
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2 .- Superfície Total .- 83.430 metres quadrats.
Sistema d’assentament: zona turística segons art 48 PTI
Coeficient d’aprofitament brut 0’31m2t / ms
Zona verda o espai lliure d’ús públic, equipaments i infrastructures 30.557
m2
Ús residencial o turístic en habitatge unifamiliar 23.175m2
Ús turístic a establiment hoteler 29.698m2
3 .- Condicions d’Ordenació .Sistema d’actuació: compensació .Usos admesos: únicament el d’habitatge residencial o turística i establiment hoteler en les condicions generals establertes al PTI aprovat el 25.04.03
especialment pel que fa a parcel·la mínima, edificabilitat, alçada, ràtio turística.
Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar aïllat
i hoteler: un màxim de 60 places d’allotjament en habitatge unifamiliar aïllat i
350 places en establiment hoteler.
Els usos turístics han de comprendre exclusivament els establiments hotelers i l’habitatge turístic de vacances en tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat.
Els usos residencials han de comprendre exclusivament l’habitatge unifamiliar aïllat. (art. 48.1.2.1.2 del PTI)
Els establiments hotelers es regulen segons el que especifica l ‘article
48.1.2.2 del PTI
Categories d’establiment d’allotjament admissibles: exclusivament 4 i 5
estrelles en establiments hotelers.
Exigència de llicència turística prèvia atorgada pel Consell Insular.
No superació del número màxim de 350 places per establiment hoteler.
Compliment d’una ratio turística d’un mínim de 60 m2 per plaça per a les
primeres 150 places, d’un mínim de 75 m2 per plaça per a les 150 places
següents , i de 100 m2 en endavant fins arribar a un màxim de 350 places per
establiment hoteler.
Edificabilitat neta sobre la parcel·la de 0,6 m2/m2.
Altura màxima de tres plantes. (PB+2)
La dotació d’equipaments complementaris haurà de complir:
a.Construcció d’una o unes piscines a l’aire lliure, establint-se com a paràmetre mínim una làmina d’aigua d’1,20 m2 per plaça(comptabilitzant únicament les primeres 225 places) i una superfície mínima de 70 m2. La piscina o
piscines a l’aire lliure, per a l’establiment de 350 places, hauran de tenir una
superfície mínima de 270 m2.
b.Disposició d’una piscina climatitzada de 30 metres quadrats de superfície com a mínim.
c.Dotació amb pistes esportives amb uns paràmetres mínims de 3 metres
quadrats per plaça.
d.Disposició d’aparcament amb un mínim d’una plaça per cada deu places d’allotjament (decret 60/1989).
e) Construcció d’andanes situades al recinte de la parcel·la o solar aptes
per resoldre l’arribada i recepció d’almenys, dos autocars i dos turismes simultanis, havent de quedar resolt el trànsit intern i la seva connexió amb la xarxa
viària pública.
f) Disposició de local destinat al dipòsit de contenidors per a la recollida
selectiva de residus.
g) Disposició de zones enjardinades per al gaudi dels visitants de l’allotjament turístic de 8 metres per plaça allotjativa, les quals poden ser compatibles
amb l’ús esportiu sense edificació.
h) Dotació d’una sala de reunions i convencions de superfície mínima 150
m2, quan es tracti d’establiments hotelers amb capacitat d’allotjament superior
a 150 places i, en el cas d’establiments hotelers amb capacitat d’allotjament no
superior a 150 places, amb sala de reunions i convencions de superfície mínima
a raó d’1,20 m2 per plaça.
i) Instal·lació de serveis de telecomunicacions i connexió a Internet.
S’hauran de complir els següents paràmetres ambientals
a.Realització de la jardineria mitjançant plantes autòctones.
b.Implantació de sistemes de recirculació d’aigües grises.
c.Recollida i emmagatzemament d’aigües pluvials per destinar-les a reg
de jardineria.
d.Implantació de sistemes d’estalvi d’aigua.
e.Implantació de sistemes de reg de baix consum.
f.Implantació d’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta sanitària.
g.Recollida selectiva de residus en 5 fraccions: vidre, paper/cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i restes.
h.Recollida de residus perillosos mitjançant gestors autoritzats.
i.Implantació de mesures de minimització de residus
L’ús d’habitatge unifamiliar aïllat es regula pel que especifica l’article
48.1.2.3 del PTI
S’aplicaran les Directrius Sobre Sostenibilitat Ambiental de les
Actuacions Urbanístiques que s’estableixen en els articles 30,31,32 i 33 del PTI.

—o—
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Num. 11187
Informació pública de l’expedient per a la declaració d’interès
general per al projecte d’electrificació de la finca rústica
“S’Hort de Llucatx”
Informació pública de l’expedient per a la declaració d’interès general per
al projecte d’electrificació de la finca rústica ‘S’Hort de Llucatx’ (projecte de 15
kv i nou centre de distribució i projecte de xarxes subterrànies de baixa tensió),
així com el corresponent estudi d’incidència ambiental, promogut per Antonio
León Mercadal. Terme municipal des Mercadal (exp. 46 NUI 09502)
Conformement al que disposa l’article 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, 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 període de vint dies el següent expedient:
Obres en sòl rústic 46 NUI 09502
Terme municipal: Es Mercadal
Promotor: Antonio León Mercadal
Assumpte: declaració d’interès general per al projecte d’electrificació de
la finca rústica ‘S’Hort de Llucatx’ (projecte de 15 kv i nou centre de distribució i projecte de xarxes subterrànies de baixa tensió), així com el corresponent
estudi d’incidència ambiental
Les persones interessades podran examinar l’esmentat expedient durant el
termini de vint dies, comptadors des del següent al de la publicació d’aquest
anunci en el BOIB, a les dependències administratives 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.
Maó, 6 de maig de 2010
El conseller executiu del Departament d’Ordenació del Territori
Joan Marquès Coll

—o—
Num. 11200
Informació pública de l’expedient per a la declaració d’interès
general relativa al projecte de pista coberta al Club Hipic a la
Finca Es Caragol, (TM Ciutadella. Promotor: Club Hípic
Ciutadella (exp. 46 NUI 07206)
Conformement al que disposa l’article 36.3 de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, 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 període de vint dies el següent expedient:
Obres en sòl rústic 46 NUI 07206
Terme municipal: Ciutadella
Promotor: Club Hípic Ciutadella
Assumpte: declaració d’interès general relativa a instal·lació de pista
coberta al Club Hípic de Ciutadella, a la Finca Es Caragol,
Les persones interessades podran examinar l’esmentat expedient durant el
termini de vint dies, comptadors des del següent al de la publicació d’aquest
anunci en el BOIB, a les dependències administratives 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.
Maó, 3 de maig de 2010
El conseller executiu del Departament d’Ordenació del Territori
Joan Marquès Coll

—o—
Num. 11204
Publicació de las ordenances reguladores del Pla parcial del
polígon C de Sant Tomas, adaptat al Pla Territorial Insular.
Complementant l’anunci publicat al BOIB nº..162 de 30.10.2007, relatiu
a l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 15.10.2007, en el qual s’adopta l’acord de considerar acomplertes les prescripcions assenyalades en l’acord del Ple de 25.09.2006, en l’expedient 46 PPO 06401 d’aprovació definitiva del Pla parcial d’ordenació del polígon C de Sant Tomàs, en el terme municipal de Es Migjorn Gran
Se publica a continuació la normativa corresponent, d’acord amb el que

