Expedient: EX049 / 2015 / 008365
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Activitats
Assumpte: Sol·licita permís instal·lació comerç, venda la detall productes alimentaris i begudes

ANUNCI
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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:
Expedients: 2015/008365
Actuació: Instal·lació comerç al detall de productes alimentaris i begudes
Situació: Plaça Pins, 7 baixos Ciutadella
Referència cadastral: 1482511EE7218S0001LE
Promotor: HIBISCUS SC
Tècnics: enginyer industrial Francesc Català Marqués
Classificació del sòl: urbà.
Qualificació: Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
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 de “taulell d’edictes” a la pàgina web de l’Ajuntament
(http://www.ajciutadella.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=02&HISTORIC=1) o al departament d'Organització
i Seguretat Ciutadana del municipi de l’Ajuntament ubicat a la plaça des Born núm. 7-1r, en horari
laborable d’atenció al públic de 9 a 14 hores, els dilluns, dimarts i dijous, i pel termini de 10 dies hàbils.
L’alcaldessa,
Joana Gomila Lluch
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Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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