AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ANUNCI
De conformitat amb l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears, es sotmet a informació pública l’expedient que a continuació es
detalla:
Núm. d'expedient: 9969/2017
Classificació: Activitat subjecte a permís d’instal·lació
Tipus d'activitat: Restaurant amb pati interior
Situació de l'activitat: Carrer Roser, 7
Referència cadastral: 1684626EE7218S0004DY
Promotor: Ramon Bosch Castelló
Classificació del sòl: Urbà
Qualificació: Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella. Illa de cases
16846, edifici 26
Tècnic redactor: Bernat Coll Mercadal
Superfície: 278,29 m² + 28,09 m2 (pati)
Aforament: 50 persones
Es sotmet aquest expedient al tràmit d’informació pública respecte de l’activitat per un termini de 10 dies,
perquè les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin
interessades hi formulin les observacions que considerin pertinents, mitjançant anunci a la pàgina web de
l’Ajuntament.
L’expedient es podrà consultar a la secció del taulell d'edictes de la pàgina web de l'Ajuntament
(www.ajciutadella.org), al Servei d'Activitats i Disciplina Governativa de l’Ajuntament ubicat a la plaça des
Born núm. 7 o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament ubicada a la plaça des Born núm. 15, en
horari laborable de 9 a 14 hores, i pel termini de 10 dies.
L’alcaldessa,
Joana Gomila Lluch
Ciutadella de Menorca, 28 de novembre de 2017
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