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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

3301 Resolució d’ampliació de termini per a formular al·legacions als expedients TR 16/16, TR 17/16, TR
18/16, TR19/16 i TR 20/16

Antecedents

El dia 10 de febrer de 2018 es va publicar al BOIB la informació pública en relació amb els expedients:

- TR 16/16: nueva subestación Bessons a 132 kV

- TR 17/16: línea a 132 kV Artà-Cala Mesquida y compactación modificación línea a 66 kV Artà-Cala Millor

- TR 18/16:modificación líneas a 66 kV  Bessons-Manacor 2 y Bessons-Can Picafort

- TR 19/16: modificación línea a 220 kV Bessons-Llubí 1

- TR 20/16: línea a 220 kV Artà-Bessons y desmantelamiento tramo línea a 132 kV Bessons-Cala Mesquida

Atesa la sol·licitud de pròrroga de l’Ajuntament d’Artà, que va tenir entrada el 19 de març de 2018 amb RE 5831 del termini per a formular
al·legacions que estableix l’article 37, sobre consulta a les administracions públiques afectades, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.

Atès l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que permet
l’ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi  la meitat d’aquests, si les circumstàncies així ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers, com succeeix en aquest cas.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Ampliar el termini d’informació pública per a formular al·legacions fins el 20 d’abril de 2018. 

Publicar aquesta Resolució al BOIB.

Palma,  21 de març de 2018

El director general d’energia i Canvi Climàtic
Joan Groizard Payeras
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