AJUNTAMENT DE BINISSALEM

EDICTO
BINIAGUAL EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SL, ha solicitado de esta Alcaldía permiso de
instalación y obra de una actividad para AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN
DE EVENTOS (OBRA: INSTALACIONES), en el Polígono 12 Parcela 133 (Biniagual), según
el proyecto redactado por el Ingeniero Industrial Sr. Bartomeu Alzina Celiá; expediente
municipal núm. 1409/19.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.1.c) de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleare, se
somete a información pública, por un plazo de 10 días, el expediente antes mencionado, a
efectos que las personas físicas o jurídicas; asociaciones, entidades vecinales y las que estén
interesados formulen las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente se encuentra de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en
el Departamento de Actividades, Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento.
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Illes Balears

AJUNTAMENT DE BINISSALEM
Illes Balears

EDICTE
BINIAGUAL EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SL, ha sol·licitat d’aquesta Batlia ampliació de
permís d’instal·lació i obra d’una activitat per a AMPLIACIÓ D’ACTIVITAT DE CELEBRACIÓ
D’ESDEVENIMENTS (OBRA: INSTAL·LACIONS), al Polígon 12 Parcel·la 133 (Biniagual),
segons projecte redactat per l’Enginyer Industrial Sr. Bartomeu Alzina Celiá, expedient
municipal núm. 1409/19.
En compliment del disposat a l’article 39.1.c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació
pública, per un termini de 10 dies, l’expedient abans esmentat, a efectes que les persones
físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les
observacions que considerin pertinents.
L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina al Departament
d’Activitats, Obres i Urbanisme d’aquest Ajuntament.
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