Expte. 2021/1149
Anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears
Acord del Ple de l’Ajuntament de Ses Salines pel qual s’aprova inicialment
l’expedient de cessió gratuïta de bé patrimonial.
“Vista la justificació documental consistent en el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ses Salines i l’Institut Balear de l’Energia per a la instal·lació
fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu i el seu aprofitament energètic a una part de la
parcel·la 14 del polígon 5, de propietat municipal i amb una superfície 1.512,57 m2.
Tenint en compte que el seu desenvolupament és de difícil obtenció si no és
realitzat per l’IBE, no podent assumir l’Ajuntament l’exercici de les actuacions, i que
les mateixes redunden en benefici dels habitants del terme municipal de Ses
Salines, fent-se càrrec l’IBE del cost d’execució del projecte.
En compliment de l’article 110.1. del Real Decreto 1372/1986, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament de bens de les Entitats Locals, així com l’article 47.2.ñ)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa
l’adopció del següent acord:
Primer.- Iniciar l’expedient per a la cessió gratuïta a favor de l’Institut Balear de
l’Energia del següent bé immoble: superfície de 1.512,57 m2 de la parcel·la 14 del
polígon 5 del terme municipal de Ses Salines – referència cadastral
0759A00014000XD). S’adjunta plànol d’ubicació com a document 1.
Segon.- Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública per termini de 20
dies mitjançant anuncia al BOIB així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de
què els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents.
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Igualment, restarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament: https://seu.ajsessalines.net/”
Es convoca, de conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació a
l’article 110.1.f. del Reglament de bens de les Entitats Locals, aprovat per Real
Decret 1372P/1986, de 13 de juny, pel termini de vint dies naturals a comptar a
partir del dia següent al de publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, tràmit d’informació pública, a fi de què qualsevol persona física o
jurídica pugui examinar l’expedient, i de que qui pugui ser considerat com a
interessats al mateix, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions,
suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.
Així mateix, restarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament: https://seu.ajsessalines.net/.

Juan Rodriguez Ginard
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