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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

7722

Anunci relatiu a la resolució per la qual s’amplia el termini d’informació pública de l’estudi
informatiu de la variant d’Inca, tram entre la Ma-2130 i la Ma-13, dins del terme municipal d’Inca,
amb Clau 18-25.0-EI

El conseller de Mobilitat i Infraestructures el 24 d'agost de 2020 he resolt el següent:
<<El 17 de juny de 2020 vaig aprovar inicialment l'estudi informatiu de la variant d'Inca, tram entre la Ma-2130 i la Ma-13 dins del terme
municipal d'Inca, amb clau 18-25.0-EI, redactat el juny de 2020, i vaig acordar sotmetre'l, juntament amb l'estudi ambiental estratègic
redactat el mes de juny de 2020, al tràmit d'informació pública de 45 dies previst a l'article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental, amb la inserció prèvia d'un anunci en el BOIB i en el WEB del Consell Insular de Mallorca.
Simultàniament al tràmit d'informació pública vaig resoldre sotmetre l'estudi informatiu i l'estudi ambiental estratègic a consulta de les
administracions públiques i organitzacions assenyalades en el document d'abast de 21 d'octubre de 2019, emès per la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears dins l'expedient 4E/2019.
Els anuncis esmentats es varen publicar el 23 de juny de 2020 i el termini d'informació pública començà el 25 de juny de 2020.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/147/1066060

Diferents persones físiques i jurídiques han manifestat la necessitat de disposar de més temps per poder estudiar la documentació i poder
efectuar les al·legacions que considerin convenients.
L'article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, preveu que el termini d'informació pública sigui, com a mínim, de
45 dies hàbils, i, en conseqüència, no hi ha inconvenient en ampliar-lo.
Atès que el període d'informació pública ha coincidit amb període estival, vist que l'ampliació del termini no perjudica drets de tercers, i amb
l'objecte d'afavorir una major participació i facilitar la presentació d'al·legacions, es considera convenient ampliar el termini d'informació
pública.
Per tot això, en ús de les atribucions que m'han estat conferides pel Decret d'organització del Consell de Mallorca, aprovat el 9 de desembre
de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), modificat pel Decret de 6 de març de 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020),
pel Decret de 22 de maig de 2020 (BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020) i pel Decret de 9 de juliol de 2020 (BOIB núm. 131, de 25 de
juliol de 2020), dict la següent:
Resolució
1. Ampliar el termini d'informació pública de l'estudi informatiu de la variant d'Inca, tram entre la Ma-2130 i la Ma-13 dins del terme
municipal d'Inca, amb clau 18-25.0-EI, redactat el juny de 2020, acordat a la resolució de 17 de juny de 2020.
2. Establir un termini addicional per presentar al·legacions fins al 25 de novembre de 2020 (inclòs) durant el qual l'estudi informatiu i
l'estudi ambiental estratègic es poden consultar a les dependències del Departament de Mobilitat i Infraestructures, ubicades al carrer
del General Riera, 113, de Palma, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres (excepte festius), i en el web del Consell Insular
de Mallorca a l'adreça electrònica que ja havia estat habilitada:
https://www.conselldemallorca.cat/info-pub-ut?&id_parent=19162&id_class=19163&id_section=6363&id_son=19222
3. Notificar la present resolució a aquelles persones físiques o jurídiques que ja haguessin presentat al·legacions durant el termini
d'informació pública inicial per si consideren convenient ampliar el seu contingut.
4. Comunicar a les administracions públiques i organitzacions assenyalades en el document d'abast de 21 d'octubre de 2019, emès per
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears dins l'expedient 4E/2019, que disposen fins el 25 de novembre de 2020 (inclòs)
per emetre informe, o per ampliar el seu contingut en el supòsit que ja l'haguessin emès.
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5. Publicar aquesta resolució al BOIB, i publicar un anunci en el WEB del Consell Insular de Mallorca relatiu a l'ampliació del termini
d'informació pública>>.

Palma, 24 d'agost de 2020

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/147/1066060

El conseller de Mobilitat i Infraestructures
Iván Sevillano Miguel
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