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CIRC 119-2020
Apreciado/a Compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar el Servicio
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mahón en relación a la publicación de la nueva convocatoria
de ayudas para la instalación de sistemas de depuración de aguas residuales domesticas mediante
filtros verdes, en las viviendas y establecimientos aislados de la red de alcantarillado del municipio de
Mahón.
Nos informan que debido a la suspensión de plazos derivada del estado de alarma, el plazo
para la presentación de solicitudes termina el día 30 de julio.
Puedes acceder a la convocatoria y a las bases en el siguiente enlace:
http://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=11130
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Atentamente,
Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet arribar el Servei
de Medi Ambient de l'Ajuntament de Maó en relació a la publicació de la nova convocatòria d'ajudes
per a la instal·lació de sistemes de depuració d'aigües residuals domestiques mitjançant filtres verds,
en els habitatges i establiments aïllats de la xarxa de clavegueram del municipi de Maó.
Ens informen que a causa de la suspensió de terminis derivada de l'estat d'alarma, el termini
per a la presentació de sol·licituds acaba el dia 30 de juliol.
Pots accedir a la convocatòria i a les bases en el següent enllaç:
http://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=11130
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
Ben cordialment,

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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