
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós adminis-
tratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada sense limitació tem-
poral, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant, l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/99,
de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.’

Palma, 18 de maig de 2011

Cap de Servei del Servei Tècnic de Recursos Humans.
Per delegació de la Secretaria General (BOIB núm. 112, de data 21-07-2007)

Miguel Gayá Font

— o —

Num. 11200
Aprovació del Programa de Restauració del patrimoni etnològic,
convocatòria 2011-2013

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 29 d’abril
de 2011, ha adoptat el següent acord:

‘Primer. Aprovar el programa de restauració del patrimoni etnològic, con-
vocatòria 2011-2013 dins l’àmbit territorial de Mallorca, que s’adjunta com
annex.

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

ANNEX
Programa de restauració del patrimoni etnològic

Convocatòria 2011-2013

Preàmbul

D’acord amb el que estableix el Decret d’Organització del Consell de
Mallorca, de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 35, de 4 de març de 2010), pel
qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, una de les competèn-
cies del Departament de Medi Ambient és la de realitzar mesures i actuacions
que tendeixin al desenvolupament sostenible i al respecte al medi ambient i la
creació de rutes senderistes i refugis de muntanya. Pel desenvolupament d’a-
questes competències, el Departament de Medi Ambient, desplega mitjans tant
humans com tècnics per tal d’acomplir amb l’estudi, la conservació, la restau-
ració i la posada en valor dels elements que formen part de l’herència preindus-
trial de l’illa i dels elements construïts amb la tècnica de la pedra en sec. La Llei
12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears en els
seus Títols IV i V defineix i classifica el Patrimoni Etnològic i el Patrimoni
Historicoindustrial. A l’article 81 de l’esmentada Llei sobre Col·laboració, es
diu que les administracions públiques col·laboraran amb els propietaris i titulars
de drets sobre béns culturals per a la conservació, la recuperació i la difusió d’a-
quests, mitjançant la prestació de l’assessorament tècnic i jurídic necessari i, si
s’escau, la concessió d’ajudes de tipus econòmic i financer.

L’objectiu de restaurar patrimoni donant ajuts públics en mitjans tècnics
es va iniciar el 1998 en què es restauraren 6 elements. El projecte europeu REV-
PAR-MEDOC contribuí a restaurar dos molins el 2004 i 7 elements més han
estat recuperats gràcies a la col·laboració entre administracions. El 2004 es va
realitzar una convocatòria pública de restauració de molins en què es varen reha-
bilitar 32 elements, l’any 2007 es va emetre una nova convocatòria que perme-
té restaurar 12 elements. L’experiència assolida en la restauració del patrimoni
etnològic, fa necessària la publicació d’una nova convocatòria per tal de donar
resposta a la creixent demanda en restauració de patrimoni cultural lligada a
l’entorn natural.

El Departament de Medi Ambient també ha elaborat un Pla d’Actuacions
davant l’estat de degradació en què es troba el Bé d’Interès Cultural (BIC) de
Patrimoni Etnològic de Ses Rotes de Caimari, al municipi de Selva, declarat
com a tal per Acord de Ple del Consell de Mallorca de data 5 de novembre de
2009 (BOIB núm 183, de 17 de desembre de 2009). És per això que el
Departament de Medi Ambient ha redactat aquesta convocatòria d’ajudes adre-
çada a propietaris, públics i privats, i que s’estructura en dues línies, la qual es
regirà per les següents

Bases

Primer. Objectiu
L’objectiu d’aquest programa és promoure la restauració del patrimoni

etnològic en dues línies d’actuació dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca:
-Línia A. La restauració i posterior posada en funcionament dels molins,

les sínies, les tafones, les fàbriques de farines, així com l’adequació de les barra-
ques i dels pous.

-Línia B. Els marges i parets de pedra en sec de terrenys inclosos dins
l’àmbit territorial de Bens d’Interès Cultural, en la categoria de Lloc d’Interès
Etnològic, de ‘Ses Rotes de Caimari’.

En ambdós casos es respectarà la tipologia originària i es potenciarà la uti-
lització de les tècniques i els materials tradicionals.

Segon. Finançament
El Consell de Mallorca es farà càrrec, de la redacció del projecte tècnic de

restauració de la part arquitectònica i, en el seu cas, de la maquinària i aportarà
les despeses derivades de la mà d’obra per a l’execució dels projectes, mitjan-
çant el personal propi del Departament de Medi Ambient. La propietat dels ele-
ments a restaurar es farà càrrec de la resta de despeses (materials, transport i
altres) així com de l’obtenció de les llicències i permisos necessaris. Les obli-
gacions d’ambdues parts es concretaran mitjançant la signatura d’un conveni
(segons el model que apareix a l’annex I).

En els projectes en els quals la despesa per part de la propietat superi els
20.000 €, el Consell de Mallorca, abans d’elaborar el projecte tècnic de restau-
ració, podrà presentar un avantprojecte que especifiqui l’aportació que ha de fer
la propietat.

Tercer. Destinataris
Poden acollir-se a aquest programa:
-Línia A: les persones físiques i jurídiques propietàries de molins, sínies,

tafones, fàbriques de farina, barraques i pous públics i/o privats,
-Línia B: les persones físiques i jurídiques propietàries de terrenys inclo-

sos en la delimitació del BIC de Ses Rotes de Caimari, declarat com a tal per
Acord de Ple del Consell de Mallorca de data 5 de novembre de 2009, (BOIB
núm 183, de 17 de desembre de 2009).

Les persones físiques i jurídiques sol·licitants només podran demanar la
inclusió en el programa per a la primera restauració dels esmentats elements i
s’hauran de comprometre al seu manteniment posterior. En els casos de desper-
fectes ocasionats per les inclemències climàtiques, una Comissió d’Avaluació
serà l’encarregada de decidir si s’accepta la sol·licitud. Això no obstant, encara
que s’hagi acollit a aquest Programa, la propietat podrà sol·licitar les ajudes que
altres entitats destinin a tal efecte.

Les persones físiques i jurídiques propietàries només podran sol·licitar la
restauració d’un dels esmentats elements dins cada convocatòria. Només s’in-
clouran dos o més elements de la mateixa titularitat si la Comissió d’Avaluació
considera que hi ha una relació històrica, tipològica o paisatgística entre ells.

Quart. Àmbit d’actuació
Línia A
-Molins de vent fariners:
En el cas dels molins amb la maquinària situada a la part superior, el pro-

grama comprèn l’adequació de la torre i del cintell - entès aquest com la plata-
forma massissa sobre la qual està bastida la torre -, però en resta exclòs el casal
del molí. En el cas dels molins amb la maquinària situada a la part inferior, el
programa comprèn l’adequació de la torre i de l’obrador. Igualment, aquest pro-
grama inclou la restauració i/o construcció de la coberta tradicional (capell) i de
l’antenada. Excepcionalment, també pot ser restaurada la resta de la maquinària
conservada.

-Molins de vent d’extracció d’aigua:
El programa comprèn l’adequació de les torres d’obra, de fusta i de

metall, i la restauració de la maquinària. El programa no inclou la neteja o la res-
tauració del pou d’aquests molins, i pel que fa a la reparació de la bomba, aques-
ta es realitzarà previ informe favorable del/la Tècnic/a de Seguretat del
Departament de Medi Ambient.

-Molins d’aigua o hidràulics:
El programa comprèn l’adequació del cup, l’obrador (excepte la coberta

que ha d’estar en bon estat de conservació i ha de respectar els materials i la
tipologia originals), el carcabà, i el darrer tram de la síquia d’entrada i sortida
de l’aigua al molí. No s’inclou la neteja del cup. De la mateixa manera, s’hi
inclou la restauració dels diferents elements del mecanisme de transmissió i
mòlta (roda horitzontal i/o vertical, tremuja, filoseta, riscla, etc.).

-Molins de sang:
El programa comprèn l’adequació de l’edifici i/o dependència que alber-

ga el molí, excepte la coberta, la qual ha d’estar en bon estat de conservació i ha
de respectar els materials i la tipologia tradicionals. De la mateixa manera, s’hi
inclou la restauració del seu mecanisme.
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-Sínies:
El programa comprèn l’adequació dels elements constructius (mota, cami-

net i columnes ). Això no obstant, no està inclosa ni la restauració ni la neteja
del pou, el qual ha d’estar exempt d’escombraries i brutícies. De la mateixa
manera, s’hi inclou la restauració del mecanisme, tant de les sínies de tipologia
de cadufos, com de les de rosari o de calaixos.

-Tafones:
El programa comprèn l’adequació de l’edifici de la tafona i de la botiga

d’oli, excepte les cobertes, les quals han d’estar en bon estat de conservació i
han de respectar els materials i la tipologia tradicionals. De la mateixa manera,
s’hi inclou la restauració dels elements de producció (trull, premses, fornal,
etc.).

-Fàbriques de farina:
El programa únicament compren la restauració de la maquinària d’aque-

lles farineres amb molins de pedra, sempre i quan l’immoble estigui en bones
condicions i no presenti intervencions no adequades.

-Barraques:
El programa comprèn la restauració de les parets de pedra (edificades amb

la tècnica de pedra en sec) i la restauració de la coberta de llenyams i lloses de
pedra i/o les cobertes que usen matèria vegetal.

-Pous:
El programa comprèn l’adequació dels elements constructius (coll, bran-

cals, etc.). Això no obstant, no està inclosa ni la restauració ni la neteja del pou
que ha d’estar exempt d’escombraries i brutícies. De la mateixa manera, s’hi
inclou la restauració del mecanisme d’extracció d’aigua.

Línia B
-Marges:
El programa comprèn la rehabilitació dels marges situats en espais decla-

rats Bé d’Interès Cultural amb la categoria de Bé d’Interès Etnològic de ses
Rotes de Caimari, al municipi de Selva, d’acord amb el Pla d’actuació elaborat
per el Departament de Medi Ambient.

Cinquè. Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds es formalitzaran en un únic model d’instància, que figura

com a annex III d’aquest programa, i que es pot recollir a les dependències del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca (carrer del General
Riera, 111. Palma 07010) o descarregar-se de la següent adreça www.consell-
demallorca.net.

Les instàncies es presentaran al Registre general del Consell de Mallorca.
A les sol·licituds s’hi hauran d’adjuntar els documents següents:
1. Còpia de l’escriptura de propietat en el cas de particulars o document

acreditatiu de la titularitat, en el cas de les administracions públiques.
2. Còpia del DNI-NIF/passaport si es tracta d’una persona física o CIF si

es tracta d’una persona jurídica.
3. Reportatge fotogràfic de l’estat actual de l’element (interiors i exteriors,

mínim 5 fotografies).
4. Còpia del plànol cadastral d’ubicació de la finca, on s’ha d’assenyalar

l’emplaçament de l’element.
5. Només Línia A i béns catalogats, còpia del BOIB d’incoació i/o decla-

ració de l’element com a Bé de Interès Cultural i/o Bé Catalogat; o còpia de la
fitxa del catàleg municipal de béns immobles annex a la normativa urbanística
vigent.

Les persones físiques i jurídiques sol·licitants hauran de permetre la visi-
ta de les persones que conformen la Comissió d’Avaluació a l’element, si aques-
ta ho considera necessari.

Sisè. Termini de presentació
El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils,

comptats a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOIB. Si el darrer dia fos dissabte o inhàbil, el termini s’ajornaria fins a l’hàbil
següent.

Setè. Comissió d’Avaluació
Per a l’estudi de les sol·licituds i la posterior proposta de resolució es

constitueix una Comissió d’Avaluació integrada per les persones que es relacio-
nen a continuació:

Presidència:
- Titular: Persona titular del Departament de Medi Ambient del Consell de

Mallorca
- Suplent: Persona titular de la Direcció Insular de Medi Ambient i

Programes
Vocals:
- Titular: Josep Antoni Aguiló Ribas. Cap del Servei de Medi Ambient del

Departament de Medi Ambient
- Suplent: Antoni Ferragut Llinàs. Cap del Servei d’Activitats

Classificades adscrit parcialment al Departament de Medi Ambient.
- Titular: Aina R. Serrano Espases. Coordinadora de la Unitat del

Patrimoni Historicoindustrial del Departament de Medi Ambient
- Suplent: Jerònia Florit Zuazaga. Tècnica de la Unitat del Patrimoni

Historicoindustrial del Departament de Medi Ambient
- Titular: Antoni Reynés Trias. Coordinador de Patrimoni Etnològic del

Departament de Medi Ambient.
- Suplent: Miquel Àngel Salvà Capó
Secretaria:
- Titular: Persona titular de la secretària tècnica del Departament de Medi

Ambient
- Suplent: Gabriel Payeras Muntaner. Cap del Servei Jurídic del

Departament de Medi Ambient
La Comissió d’Avaluació tindrà les següents atribucions:
- Examinar les sol·licituds i la documentació presentada.
- Realitzar les visites necessàries als elements que permetin aplicar amb el

màxim rigor els criteris de valoració que s’estableixen en el punt desè.
- Proposar la desestimació d’aquelles sol·licituds d’acord amb els criteris

que s’estableixen en el punt vuitè.
- Formular la corresponent proposta d’inclusió de les sol·licituds al

Programa de restauració del patrimoni etnològic i elevar-la al Consell Executiu
per a la seva resolució.

Vuitè. Criteris d’exclusió
Són motius de desestimació de les sol·licituds per part de la Comissió

d’Avaluació:
- Les sol·licituds que es presentin fora del termini de presentació
- Elements el grau de deteriorament dels quals n’impossibiliti una restau-

ració fidedigna a l’estat originari.
- Elements, la propietat dels quals únicament en sol·licitin la restauració

arquitectònica.
- i les següents:
Específicament per a la Línia A:
- Elements edificats amb data posterior a 1960

Novè. Esmena de documentació
Si la documentació presentada és incompleta i/o incorrecta, el servei res-

ponsable requerirà a la persona física o jurídica sol·licitant perquè completi i/o
rectifiqui, en un termini de 10 dies hàbils d’acord amb l’article 71.1 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. Si la perso-
na física o jurídica interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la
documentació requerida dins aquest termini, el Consell de Mallorca considera-
rà que desisteix de la seva petició, desprès d’haver pres la resolució pertinent en
els termes prevists a l’article 42 del mateix text legal.

Desè. Criteris objectius de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds s’estableixen els següents criteris:

Línia A

1. Estat de protecció:
a.Declaració de BIC o Bé Catalogat o tenir iniciat l’expedient: 2 PUNTS

(des de la incoació de l’expedient)
b.Inclusió en el catàleg municipal de béns immobles annex a la normati-

va urbanística vigent: 1 punt. Només es puntuarà si el catàleg ha estat aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament.

Si l’element gaudeix d’ambdós nivells de protecció, només es puntuarà el
més alt. Per tant, el màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de
2 punts.

2. Ubicació en espais naturals protegits:
a.Lloc d’Interès Científic; Monument Natural; Paratge Natural; Parc

Nacional; Parc Natural; Paratge protegit; Reserva Natural Especial o Reserva
Natural Integral: 2 PUNTS

b.Àrea Natural d’especial interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrea
Natural d’Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP) o
Àrea d’Assentament en Paisatge d’Interès (AAPI): 1 PUNT

El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 2 punts.

3. Valoració històrica. De 0 a 4 punts.
a.Elements datats amb anterioritat a 1229: 4 PUNTS
b.Elements datats entre els segles XIV-XVI: 3 PUNTS
c.Elements datats entre els segles XVII – XVIII: 2 PUNTS
d.Elements datats entre el segle XIX i 1960: 1 PUNT
El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.

4. Valoració paisatgística. Es valoraran amb la puntuació més elevada
aquells elements que estiguin situats prop de vies principals o rutes de senderis-
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me. De 0 a 4 punts.
a.Devora Ruta de pedra en sec (GR-221) i Ruta Artà-Lluc (GR-222): 4

PUNTS
b.Devora vies principals (autopista, autovia o carretera principal de doble

calçada) o dins llocs significatius del casc urbà: 3 PUNTS
c.Devora carretera secundària: 2 PUNTS
d.Accés camí rural sense visibilitat: 1 PUNT
El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.

5. Valoració tècnica. Es valoraran amb la puntuació més alta aquells ele-
ments que arquitectònicament o tècnicament siguin poc comuns o excepcionals.
De 0 a 4 punts.

a.Arquitectònicament i tècnicament excepcionals: 4 PUNTS
b.Arquitectònicament excepcionals: 3 PUNTS
c.Tècnicament excepcionals: 2 PUNTS
d.Comuns però que contribueixen al coneixement del conjunt: 1 PUNT
En aquest apartat també és tindrà en compte la qualitat d’únic en relació

al conjunt d’elements sol·licitats. El màxim de punts que es pot obtenir amb
aquest criteri és de 4 punts.

6. Valoració de l’entorn. Es valoraran amb la puntuació més alta aquells
elements situats al seu entorn original, en el qual no s’hi hagin realitzat noves
construccions que desvirtuïn l’espai més proper. De 0 a 3 punts.

a.Original: 3 PUNTS
b.Semitransformat: 2 PUNTS
c.Transformat: 1 PUNT
El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 3 punts.

7.Condicions d’accessibilitat. Es valoraran amb la puntuació més elevada
aquells elements, en els quals la propietat (una vegada hagin estat restaurats i
previ conveni amb el Consell de Mallorca) hi permeti visites regulars de grups
no superiors a 30 persones. De 0 a 4 punts.

En els béns de propietat pública, el mínim de visites obligatòries és d’un
dia a la setmana. Aquesta obligació comporta l’obertura i la vigilància de l’ele-
ment durant les hores de la visita per part del personal de l’entitat.

a.Permís de l’entitat per realitzar 2 visites a la setmana: 1 PUNT
b.Permís de l’entitat per realitzar 3 visites a la setmana: 2 PUNTS
c.Permís de l’entitat per realitzar 4 visites a la setmana: 3 PUNTS
d.Permís de l’entitat per realitzar 5 visites a la setmana: 4 PUNTS
En els béns de propietat privada, el mínim de visites obligatòries és d’un

dia al mes. El 80% dels dies de visita es realitzaran de dilluns a divendres i el
20% restant dissabtes i diumenges.

a.Permís de la propietat per realitzar 2 visites al mes: 1 PUNT
b.Permís de la propietat per realitzar 3 visites al mes: 2 PUNTS
c.Permís de la propietat per realitzar 4 visites al mes: 3 PUNTS
d.Permís de la propietat per realitzar 5 visites al mes: 4 PUNTS
El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.
Una cop s’hagi dut a terme la valoració de totes les sol·licitud, s’inclou-

ran al Programa els 30 elements que hagin obtingut una major puntuació.
Sempre i quan aquests elements superin un mínim de 8 punts. Si es produeix un
empat, la comissió avaluadora farà una proposta de resolució.

Línia B

1. Valoració paisatgística. Es valoraran amb la puntuació més elevada
aquells elements que estiguin situats en indrets observables des de rutes sende-
ristes senyalitzades pel Consell de Mallorca. 4 PUNTS.

2. Condicions d’accessibilitat. Es valoraran amb la puntuació més eleva-
da aquells elements, en els quals la propietat (una vegada hagin estat restaurats
i previ conveni amb el Consell de Mallorca) hi permeti visites regulars de grups
no superiors a 30 persones. De 0 a 4 PUNTS.

En els béns de propietat privada, el mínim de visites obligatòries és d’un
dia al mes. El 80% dels dies de visita es realitzaran de dilluns a divendres i el
20% restant dissabtes i diumenges.

e.Permís de la propietat per realitzar 2 visites al mes: 1 PUNT
f.Permís de la propietat per realitzar 3 visites al mes: 2 PUNTS
g.Permís de la propietat per realitzar 4 visites al mes: 3 PUNTS
h.Permís de la propietat per realitzar 5 visites al mes: 4 PUNTS
El màxim de punts que es pot obtenir amb aquest criteri és de 4 punts.
Un cop s’hagi dut a terme la valoració de totes les sol·licituds, s’inclouran

al Programa els 30 elements que hagin obtingut una major puntuació.

Onzè. Resolució
Emesa la proposta d’inclusió de les sol·licituds en el Programa de restau-

ració del patrimoni etnològic per part de la comissió d’avaluació, s’elevarà al
Consell Executiu per a la seva aprovació.

L’acord adoptat es notificarà oficialment a les persones físiques i jurídi-
ques interessades en el termini de 10 dies, de forma personalitzada i per correu
certificat. Així mateix, es publicarà en el BOIB, i s’exposarà en el tauler d’a-
nuncis del Departament de Medi Ambient.

Dotzè. Obligacions de les persones (físiques i jurídiques) beneficiàries
Són obligacions de la propietat, tant si són béns particulars com públics:
- Notificar al Departament de Medi Ambient, en un termini no superior a

20 dies hàbils comptats a partir de la recepció del projecte tècnic, el pressupost
i l’esborrany del conveni de l’element a restaurar, la seva acceptació o el seva
desestimació. En cas que no hi hagi cap resposta per part de la propietat durant
aquest termini s’entendrà que renuncia automàticament a l’esmentada ajuda.

- En el cas dels projectes en els quals la despesa per part de la propietat
superi els 20.000 €, notificar al Departament de Medi Ambient, en un termini no
superior a 20 dies hàbils comptats a partir de la recepció de l’avantprojecte de
l’element a restaurar, la seva acceptació o la seva desestimació. En cas que no
hi hagi cap resposta per part de la propietat durant aquest termini s’entendrà que
renuncien automàticament a l’esmentada ajuda.

- Signar el Conveni amb el Consell de Mallorca segons el model que s’ad-
junta a l’annex I.

- Fer-se càrrec de les despeses dels materials, del transport i d’altres des-
peses corresponents a la restauració.

- Mantenir en bon estat l’element restaurat.
- No realitzar intervencions no procedents en l’element restaurat ni alte-

rar-ne l’ús tradicional.
- Permetre l’accés al personal del Consell de Mallorca que realitzarà el

projecte tècnic i el pressupost, facilitant-li la informació pertinent.
- Donar la conformitat al projecte tècnic i al pressupost.
- Identificar en el lloc de la restauració que aquesta es realitza amb l’ajut

del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.
- Permetre realitzar en el lloc, en les dates que determini el Consell de

Mallorca, diverses rodes de premsa amb l’objectiu de presentar als mitjans de
comunicació els treballs realitzats o en vies d’execució.

- Sol·licitar a l’Ajuntament del municipi on es localitza l’element el per-
mís d’obres corresponent que sigui preceptiu. Igualment, si s’escau, la corres-
ponent autorització de la Comissió del Territori, Urbanisme i Patrimoni del
Consell de Mallorca o de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. Una
còpia d’aquesta/es autorització/ns s’han de remetre, abans de l’inici dels treballs
de restauració, al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per a
la seva inclusió dins l’expedient corresponent.

- Permetre, una vegada restaurat l’element, al personal del Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca sis visites anuals d’inspecció durant
els deu anys següents a la seva restauració amb la finalitat de garantir el com-
pliment, per part de la propietat, de les obligacions especificades en aquest pro-
grama.

- Una vegada restaurat l’element, permetre-hi les visites de grups no supe-
riors a trenta persones, per un període de deu anys. El règim d’aquestes visites
serà objecte de concreció mitjançant conveni signat a l’efecte una vegada fina-
litzada la restauració. En tot cas, aquest conveni haurà de respectar les visites
mínimes especificades en el punt desè.

Específicament per la Línia A:

- Habilitar una franja no inferior a cinc metres, des de la via pública més
adequada fins a l’element, per facilitar els treballs de restauració.

- Assumir la neteja de vegetació, d’escombraries, de materials de cons-
trucció, de terra i demés brutícies de l’interior dels immobles i d’un àrea al vol-
tant d’aquests de quinze metres abans d’iniciar-se els treballs de restauració.

- Mantenir en bon estat l’element restaurat. A tal efecte i conclosos els tre-
balls de restauració, el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
lliurarà a la propietat un manual de manteniment que aquesta haurà de seguir.

- Permetre que el Consell de Mallorca, una vegada conclosos els treballs
de restauració de l’element, col·loqui en un lloc visible una rajola de dimensions
màximes de trenta per trenta centímetres (30 x 30 cm) en la qual s’hi especifi-
qui que la restauració de l’element fou realitzada pel Departament de Medi
Ambient de la institució insular a l’empara del programa de restauració del
patrimoni etnològic.

ANNEX I – Línia A

CONVENI-TIPUS ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL/LA SR./SRA.
.................................................................PER A LA RESTAURACIÓ DEL / DE LA
............................................................

A Palma, dia ..…….. de ..……………..... de 201……..

REUNITS
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D’una banda, l’Hble. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de Mallorca.

I d’altra banda, el/la Sr./Sra. ............................, amb NIF......................, en qualitat de
propietari/ària del/de la .......................... de la finca................................... del terme
municipal de......................

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per signar el present conveni i,
posats prèviament d’acord,

EXPOSEN

PRIMER.- El Consell de Mallorca, a través del Departament de Medi Ambient, té com un
dels seus objectius promoure la restauració dels molins, les sínies, les tafones, les fab-
riques de farines, les barraques i els pous dins l’àmbit territorial de Mallorca.

SEGON.- D’acord amb el que estableix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca,
de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 35, de 4 de març de 2010) i en el marc del
Programa del patrimoni historicoindustrial, el Departament de Medi Ambient impulsa el
Programa de restauració del patrimoni etnològic.

TERCER.- El/La Sr./Sra. ........................................................................................ és propi-
etari/ària del/de la .............................., situat/da al terme municipal de...............…..

QUART.- El/La Sr./Sra. ............................................... s’ha acollit al Programa de restau-
ració del patrimoni etnològic al qual fa referència l’expositiu segon d’aquest conveni.

Per aquests motius, les parts reunides subscriuen el present conveni amb subjecció a les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Són obligacions del Sr./Sra. .................................... les següents:

a)Fer-se càrrec de les despeses dels materials i altres despeses, incloent el transport, cor-
responents a la restauració del/de la ......................................
El pressupost que s’adjunta al projecte tècnic de restauració sempre és aproximat, ja que

és impossible fer un pressupost tancat en una obra d’aquestes característiques.
b)Habilitar una franja, no inferior a cinc metres, des de la via pública més adequada fins a
l’element per facilitar els treballs de restauració
c)Assumir la neteja de vegetació, d’escombriaires, de materials de construcció, de terra i
demés brutícies de l’interior i dels voltants del / de la ................, en un àrea no inferior a
quinze metres, abans d’iniciar-se els treballs de restauració.
d)Mantenir en bon estat el/la .................... restaurat/da. Per això, una vegada restaurat/da
el/la ...................., el Departament de Medi Ambient lliurarà a la propietat un manual de
manteniment que aquesta ha de seguir.
e)No realitzar intervencions no procedents en el/la .................. restaurat/da ni alterar-ne
l’ús tradicional.
f)Permetre l’accés al/a la ............................ al personal del Consell de Mallorca que redac-
ti el projecte tècnic i el pressupost, facilitant-li la informació pertinent per a la restauració.
g)Donar la conformitat al projecte tècnic i al pressupost.
h)Identificar en el lloc de la restauració que aquesta es realitza amb l’ajut del
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.
i)Permetre realitzar en el/la ........................, en les dates que determini el Consell de
Mallorca, diverses rodes de premsa amb l’objectiu de presentar als mitjans de comuni-
cació els treballs realitzats o en vies d’execució.
j)Sol·licitar a l’Ajuntament del municipi on es localitza el/la....................... el permís d’o-
bres corresponent que sigui preceptiu. Una còpia d’aquesta autorització s’ha de remetre,
abans de l’inici de l’obra de restauració arquitectònica, al Departament de Medi Ambient
del Consell de Mallorca per a la seva inclusió dins l’expedient corresponent.
k)Sol·licitar, si escau, la corresponent autorització de la Comissió del Territori, Urbanisme
i Patrimoni del Consell de Mallorca. Igualment, una còpia d’aquesta autorització s’ha de
remetre, abans de l’inici de l’obra de restauració arquitectònica, al Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca per a la seva inclusió dins l’expedient corresponent.
l)Sol·licitar, si escau, la corresponent autorització a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears. Igualment, una còpia d’aquesta autorització s’ha de remetre, abans de l’inici
de l’obra de restauració arquitectònica, al Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca per a la seva inclusió dins l’expedient corresponent.
m)Permetre, una vegada restaurat l’element, al personal del Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca sis visites anuals d’inspecció durant els deu anys
següents a la seva restauració amb la finalitat de garantir el compliment per part de la
propietat de les obligacions especificades en aquest programa.
n)Permetre que el Consell de Mallorca, una vegada conclosos els treballs de restauració
de l’element, col·loqui en un lloc visible una rajola de dimensions màximes de trenta per
trenta centímetres (30 x 30 cm) en la qual s’hi especifiqui que la restauració de l’element
fou realitzada pel Departament de Medi Ambient de la institució insular a l’empara del
programa de restauració del patrimoni etnològic.
o)Una vegada restaurat/da el/la ......................, permetre-hi les visites de grups no superi-
ors a trenta persones, per un període de deu anys, els dies que a continuació especifica la
propietat i als quals es compromet:
Nombre de visites anuals: .....................
Dies: ...................
Hores: .......................
El règim d’aquestes visites serà objecte de concreció mitjançant conveni signat a l’efecte
una vegada finalitzada la restauració. En tot cas, aquest conveni haurà de respectar les
visites mínimes especificades en aquesta clàusula.

Les obligacions derivades de les particularitats d’aquesta restauració són les
següents:.......................................................

SEGONA.- El Consell de Mallorca es compromet a:

a)Destinar el personal propi del Departament de Medi Ambient necessari per tal de dur a
terme les obres previstes en el projecte tècnic i que, bàsicament, consisteixen a
...................................................................
b)Així mateix, el Consell de Mallorca podrà instal·lar a la via pública, si escau i amb els
permisos corresponents, un panell de divulgació en el qual s’informi sobre la història i/o
altres particularitats del/ de la .................... Per altra banda, el Consell de Mallorca podrà
difondre els valors històrics i culturals del/de la ........................ a través dels mitjans que,
en cada cas, li semblaran adients.
c)Iniciar els treballs de restauració del/de la .................. a partir de seixanta dies compta-
dors des de la data de la rebuda dels permisos corresponents i del material necessari, tret
de causes justificades de força major.
d)La restauració del/de la .............................. finalitzarà en el període de dotze mesos
comptadors des de l’inici de les obres de restauració, tret de causes justificades de força
major.
e)Assumir els defectes de construcció del/de la.................. o de direcció de les obres
durant els primers dotze mesos des de la data de la notificació de l’acabament de la
restauració, en el cas que aquests defectes no siguin derivats de la manca de manteniment
per part de la propietat o de causes climàtiques. A partir d’aquest període el Consell de
Mallorca no es responsabilitzarà de cap desperfecte ocasionat en el/la
...............……………………….

I, en prova de l’anterior, signen aquest Conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i
la data abans esmentats.

ANNEX II – Línia B

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA, DEPAR-
TAMENT DE MEDI AMBIENT, L’AJUNTAMENT DE SELVA, I EL/LA
SR/SRA..............................., PROPIETARI/A DE LA FINCA.................., INTEGRADA
EN EL BE D’INTERÈS CULTURAL DE SES ROTES DE CAIMARI (TM DE SELVA)
PER DUR-HI A TERME ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DEL MEDI NATURAL
I DEL PATRIMONI DE PEDRA EN SEC.

A .......……......... , dia ……..... de .………..... de 201....

REUNITS

D’una banda, la Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista, Consellera executiva del
Departament de Medi Ambient, en nom i representació del Consell de Mallorca, per
habilitació expressa de la Sra. Presidenta del Consell de Mallorca de data ..... de novem-
bre de 2010.

De l’altra banda, el Sr. Joan Rotger Seguí, Batle president de l’Ajuntament de Selva,
autoritzat per a la signatura del present conveni mitjançant .....

I d’altra banda, el (la) Sr (-a).............................., propietari (-a) d’una finca, integrada en
el Be d’Interès Cultural de Ses Rotes de Caimari (tm de Selva).

Les tres parts es reconeixen la capacitat legal necessària per signar el present conveni i,
posats prèviament d’acord,

EXPOSEN

PRIMER.- D’acord amb el Decret de 19 de febrer de 2010 pel qual es determina l’organ-
ització del Consell de Mallorca, el Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, té entre les seves atribucions les de foment, administració i conservació de la
natura, planificació forestal, zones humides, paisatge terrestre i marí i de les energies ren-
ovables.

SEGON.- En el marc del Pla de Desenvolupament Sostenible (2004-2010), aprovat pel
Ple del Consell de Mallorca de data 1 de desembre de 2003, el Departament de Medi
Ambient impulsà, pel seu valuós paisatge fonamentat en un ric i divers patrimoni de
pedra en sec, la incoació de l’expedient de declaració de Ses Rotes de Caimari com a Be
d’Interès Cultural.

TERCER.- Amb data 25 de juliol de 2008, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric, va acordar incoar l’expedient de declaració com a Bé
d’Interès Culturals amb categoria de lloc d’interès etnològic a favor de ses Rotes de
Caimari, a Selva (BOIB núm. 136, de 27-09-2008).

QUART.- Amb data 5 de novembre de 2009, el Ple del Consell de Mallorca va acordar
declarar Be d’Interès Cultural, amb la categoria de lloc d’interès etnològic, Ses Rotes de
Caimari.

CINQUÈ.- L’article 81 de la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de
les Illes Balears, estableix que les administracions públiques competents col·laboraran
amb els propietaris i titulars de drets sobre béns culturals per a la conservació, la recu-
peració i la difusió d’aquests, mitjançant la prestació de l’assessorament tècnic i jurídic
necessari i, si s’escau, de la concessió d’ajudes de tipus econòmic financer.

SISÈ.- Els serveis tècnics del Departament de Medi Ambient han redactat el Pla
d’Actuacions que inclou, fonamentalment, l’execució de treballs en el medi natural, de
caràcter agrícola forestal i de rehabilitació dels elements de pedra en sec existents a Ses
Rotes de Caimari.

102 BOIB Num. 76 24-05-2011



SETÈ.- El( la) Sr (-a) .... , en endavant la propietat, és propietari (-a) de la finca ubicada a
la parcel·la... polígon... integrada en el conjunt denominat Ses Rotes de Caimari (TM de
Selva), en virtut de .................

Per aquests motius, les parts reunides subscriuen el present conveni amb subjecció a les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Són obligacions de la propietat les següents:

a) Permetre l’accés a la finca als tècnics del Consell de Mallorca redactors del Pla
d’Actuacions, facilitant-los la informació pertinent per a l’execució dels treballs previstos.
b) Permetre l’accés a les brigades de treballadors forestals i margers, durant el temps que
durin els treballs.
c) Mantenir en bon estat la finca, una vegada rehabilitada, no realitzar-hi intervencions no
procedents, ni alterar-ne l’ús tradicional.
d) Permetre, una vegada realitzats els treballs de rehabilitació, als tècnics del Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca les visites d’inspecció necessàries, durant els
deu anys següents a la seva restauració amb la finalitat de garantir el compliment per part
del propietari de les obligacions especificades en aquest conveni.
e) Permetre les visites de grups de caire educatiu i divulgatiu organitzades pel
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, d’acord amb el que preveu la
Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears. El règim de
visites s’establirà per mutu acord entre el Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, l’Ajuntament de Selva i la propietat.

SEGONA.- El Consell de Mallorca es compromet a:

a) Destinar el personal propi del Departament de Medi Ambient necessari per tal de dur a
terme els treballs previstos en el Pla d’Actuacions, i que, bàsicament, consisteixen en la
realització de treballs forestals sobre la vegetació existent i la restauració dels elements de
pedra en sec presents.
b) Així mateix, el Consell de Mallorca, una vegada conclosos els treballs de rehabilitació,
podrà difondre els valors naturals, històrics i culturals, mitjançant els instruments adients.
c) Assumir el seguiment dels treballs realitzats durant els primers dotze mesos des de la
data de la notificació de l’acabament, en el cas que aquests defectes no siguin derivats de
la manca de manteniment per part del propietari o de causes climàtiques. A partir d’aquest
període el Consell de Mallorca no es responsabilitzarà de cap desperfecte ocasionat.

TERCERA.- L’Ajuntament de Selva es compromet a facilitar la seva col·laboració en la
mesura de les seves disponibilitats.

QUARTA.- Vigència del conveni.
Aquest conveni tindrà una durada de 10 anys, comptadors a partir de la data de signatura.
Es podrà prorrogar per mutu acord de les parts.

CINQUENA.- Les actuacions del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
que es realitzin en aplicació del present Conveni s’executaran segons les disponibilitats
pressupostaries i amb la tramitació del corresponent expedient de despesa pels tràmits
legalment establerts.

SISENA.- Qualsevol incidència sobre l’aplicació i execució dels treballs previstos en el
Pla d’Actuacions i del present conveni serà resolta per una comissió mixta paritària for-
mada per la propietat, o persona que la representi, i els representants del Departament de
Medi Ambient del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Selva que es designin.

SETENA.- Per a la resolució de qualsevol qüestió que es pugui suscitar entre les parts per
a la interpretació o aplicació del present conveni, es sotmetran a la jurisdicció i competèn-
cia dels tribunals corresponents.

I, en prova de l’anterior, signen aquest Conveni per quadruplicat i a un sol efecte, en el
lloc i la data abans esmentats.

La consellera executiva del                                         El Batle president de
Departament de Medi Ambient                                   l’Ajuntament de Selva
Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista                     Sr. Joan Rotger Seguí

Per la propietat

Sr./Sra....................................................

Gabriel Payeras Muntaner, cap del servei de gestió jurídica i econòmica del Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca, actuant com a fedatari públic, per delegació
del secretari general (Decret de 12 de juliol de 2007, BOIB núm. 112, de 21 de juliol de
2007), autoritza la signatura del present conveni.

ANNEX III
PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC

SOL·LICITUD Línia A

Llinatges i nom: .............................................................................................................
NIF/Passaport: ..................…………………………………………………………….
Domicili: Carrer/Plaça ...................................................................................................
Núm.: .......... Pis: .......... Porta: .…......... Codi postal: .................................…….........
Localitat : .................................Municipi: .....................................................................

Telèfon : ..................................... Telèfon mòbil: .........................................................
Adreça electrònica: ...........................................................................................….........

EXPOSA:
Que és el/la propietari/ària del/de la (1).…………………………................................,
anomenat/da.............................................................................…………......... i situat/da al
carrer/plaça ............................................................................, núm. ………......... o a la
finca......................................, polígon núm. ……......., parcel·la núm. .....………., codi
postal........................... del terme municipal de ...............................................................

Que vol dur a terme les següents obres de restauració (2):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Que presenta les següents particularitats:
Estat de protecció (3): .....................................................................................................
Ubicació en espai natural protegit (4): ............................................................................
Condicions d’accessibilitat (5):
Nombre de visites anuals: ...............................................................................................
Dies de la setmana de les visites:.....................................................................................
Horari:.............................................................................................................................
Que adjunta la següent documentació:
1.-Còpia de l’escriptura de propietat en el cas de particulars o document acreditatiu de la
titularitat ,en el cas de les administracions públiques.
2.-Còpia del DNI-NIF/passaport si es tracta de una persona física o CIF si es tracta d’una
persona jurídica.
Línia A:
3.-Reportatge fotogràfic de l’estat actual de l’element (interiors i exteriors, mínim 5
fotografies).
4.-Còpia del plànol cadastral d’ubicació de la finca, on s’ha de senyalar l’emplaçament de
l’element.
5.-Si és el cas, còpia del BOIB d’incoació i/o declaració de l’element com a Bé de Interès
Cultural i/o Bé Catalogat; o còpia de la fitxa del catàleg municipal de béns immobles
annex a la normativa urbanística vigent.

Que, abans d’iniciar-se les obres, es compromet a signar el conveni previst a l’annex I del
Programa de restauració del patrimoni etnològic.

SOL·LICITA:
Acollir-se al Programa de restauració del patrimoni etnològic del Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca en les condicions especificades a l’esmentat programa.

Palma,......... de ...................de ....................
Signat,

HBLE. SRA. CONSELLERA EXECUTIVA DE MEDI AMBIENT

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR CORRECTAMENT LA SOL·LICITUD DEL PRO-
GRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC Línia A

(1) Les opcions són:
-molí de vent fariner
-molí de vent d’extracció d’aigua
-molí hidràulic
-molí de sang
-sínia
-tafona
-fàbrica de farines
-barraca
-pou

(2) Obres de restauració. Cal detallar exactament quines obres de restauració es
sol·liciten, seguint l’ordre que s’especifica a continuació:
-En primer lloc, cal enumerar les obres d’adequació dels elements arquitectònics (trespol,
parets, etc.)
-I, en segon lloc, cal enumerar les obres de restauració de la maquinària.

(3) Estat de protecció. Cal especificar si l’element gaudeix d’algun dels grau de protecció,
que poden ser:
-Bé d’Interès Cultural (BIC)
-Bé Catalogat (BC)
-Inclusió en el catàleg municipal de béns immobles annex a la normativa urbanística
vigent
En els dos primers casos (BIC i BC) cal adjuntar la còpia del BOIB d’incoació i/o
declaració de l’element. En el darrer cas, cal adjuntar la còpia de la fitxa del catàleg
municipal de béns immobles annex a la normativa urbanística vigent.

(4) Ubicació en espai natural protegit. Cal especificar si l’element es troba situat dins un
espai natural protegit, aquests poden ser:
a. Lloc d’Interès Científic; Monument Natural; Paratge Natural; Parc Nacional; Parc
Natural; Paratge protegit; Reserva Natural Especial o Reserva Natural Integral
b. Àrea Natural d’especial interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrea Natural
d’Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d’Interès Paisatgístic (ARIP) o Àrea
d’Assentament en Paisatge d’Interès (AAPI)

(5) Condicions d’accessibilitat. Cal que la propietat especifiqui el nombre de visites anu-
als, els dies de la setmana en què es realitzaran i l’horari. Recordin que:
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1.En els béns de propietat pública, el mínim de visites obligatòries és d’un dia a la set-
mana. Aquesta obligació comporta l’obertura i la vigilància de l’element durant les hores
de la visita per part del personal de l’entitat.
2.En els béns de propietat privada, el mínim de visites obligatòries és d’un dia al mes. El
80% dels dies de visita es realitzaran de dilluns a divendres i el 20% restant dissabtes i
diumenges.

ANNEX III
PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC

SOL·LICITUD Línia B

Llinatges i nom: ..............................................................................................................
NIF/Passaport: ................................................................................................................
Domicili: Carrer/Plaça ....................................................................................................
Núm.: .......... Pis: .......... Porta: ........... Codi postal: ...............................……………...
Localitat :.................................Municipi: ..................................................................….
Telèfon : ..................................... Telèfon mòbil: ......................................................…
Adreça electrònica: .....................................................................................................…

EXPOSA :
Que és el/la propietari/ària del/de la rota (1)........................................................., núm. par-
cel·la cadastral ........................................................................................

Que vol dur a terme les següents obres de restauració (2):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Que presenta les següents particularitats:
Condicions d’accessibilitat (3):
Nombre de visites anuals: ...............................................................
Dies de la setmana de les visites:....................................................
Horari:.......................................
Que adjunta la següent documentació:
1. Còpia de l’escriptura de propietat en el cas de particulars o document acreditatiu de la
titularitat ,en el cas de les administracions públiques.
2. Còpia del DNI-NIF/passaport si es tracta de una persona física o CIF si es tracta d’una
persona jurídica.
3. Còpia del plànol cadastral d’ubicació de la finca, on s’ha de senyalar l’emplaçament de
l’element.

Que, abans d’iniciar-se les obres, es compromet a signar el conveni previst a l’annex II
del Programa de restauració del patrimoni etnològic.

SOL·LICITA:
Acollir-se al Programa de restauració del patrimoni etnològic del Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca en les condicions especificades a l’esmentat programa.

Palma,......... de ...................de ....................
Signat,

HBLE. SRA. CONSELLERA EXECUTIVA DE MEDI AMBIENT

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR CORRECTAMENT LA SOL·LICITUD DEL PRO-
GRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC Línia B

(1) Indicar el nom de la rota i referència cadastral:
(2) Indicar el nombre de marjades esbaldregades que es volen restaurar
(3) Condicions d’accessibilitat. Cal que la propietat especifiqui el nombre de visites anu-
als, els dies de la setmana en què es realitzaran i l’horari. Recordin que en els béns de
propietat privada, el mínim de visites obligatòries és d’un dia al mes. El 80% dels dies de
visita es realitzaran de dilluns a divendres i el 20% restant dissabtes i diumenges.

Palma, 13 de maig de 2011.

El secretari del Consell Executiu
Cosme Bonet Bonet

— o —

Num. 11263
Aprovació definitiva de l’expedient número 20 de modificació de
crèdits en el pressupost propi de 2011

Aprovat inicialment, en sessió ordinària del Ple d’aquesta corporació que
va tenir lloc el 7 d’abril de 2011, i transcorregut el termini d’exposició al públic
sense que s’hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat l’expe-
dient núm. 20 de modificació de crèdits en el pressupost de 2011, el resum per
capítols del qual és el següent:

Augments per crèdits extraordinaris:
- Al cap.4 40.000,00 €
- Al cap.7 4.000,00 €
Suma crèdits extraordinaris 44.000,00 €

Fonts de finançament dels crèdits extraordinaris:
a) Baixes per anul·lació
- Del cap.2 40.000,00 €
b) Nous ingressos
- Del cap.3 4.000,00 €
Suma Fonts de finançament dels crèdits extraordinaris 44.000,00 €

Palma, 18 de maig de 2011

El secretari general,
Jeroni M. Mas Rigo

— o —

Num. 11271
Aprovació definitiva de l’expedient número 22 de modificació de
crèdits en el pressupost propi de 2011

Aprovat inicialment, en sessió ordinària del Ple d’aquesta corporació que
va tenir lloc el 7 d’abril de 2011, i transcorregut el termini d’exposició al públic
sense que s’hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat l’expe-
dient núm. 22 de modificació de crèdits en el pressupost de 2011, el resum per
capítols del qual és el següent:

Augments per crèdits extraordinaris:
- Al cap.7 12.000,00 €
Suma crèdits extraordinaris 12.000,00 €
Fonts de finançament dels crèdits extraordinaris:
a) Baixes per anul·lació
- Del cap.2 12.000,00 €
Suma Fonts de finançament dels crèdits extraordinaris 12.000,00 €

Palma, 18 de maig de 2011

El secretari general,
Jeroni M. Mas Rigo

— o —

Num. 11275
Aprovació definitiva de l’expedient número 18 de modificació de
crèdits en el pressupost propi de 2011

Aprovat inicialment, en sessió ordinària del Ple d’aquesta corporació que
va tenir lloc el 7 d’abril de 2011, i transcorregut el termini d’exposició al públic
sense que s’hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat l’expe-
dient núm. 18 de modificació de crèdits en el pressupost de 2011, el resum per
capítols del qual és el següent:

Augments per suplements de crèdits:
- Al cap.4 2.335.841,28 €
Suma suplements de crèdits 2.335.841,28 €
Fons de finançament dels suplements:
Majors ingressos
- Del cap.4 2.335.841,28 €
Suma Fonts de finançament dels suplements 2.335.841,28 €

Palma, 18 de maig de 2011

El secretari general,
Jeroni M. Mas Rigo

— o —

Num. 11276
Aprovació definitiva de l’expedient número 17 de modificació de
crèdits en el pressupost propi de 2011

Aprovat inicialment, en sessió ordinària del Ple d’aquesta corporació que
va tenir lloc el 7 d’abril de 2011, i transcorregut el termini d’exposició al públic
sense que s’hagi formulat cap reclamació, queda definitivament aprovat l’expe-
dient núm. 17 de modificació de crèdits en el pressupost de 2011, el resum per
capítols del qual és el següent:

1) Augments per crèdits extraordinaris:
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