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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

11279

Resolució de concessió de les subvencions del Consorci Serra de Tramuntana, relatives a la
convocatòria de subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors
patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o
forestals de titularitat municipal, i el manteniment, la neteja i la conservació d´espais públics que per
les seves característiques especials necessitin d´una especial cura, que estiguin situats dins l’àmbit
territorial de la Serra de Tramuntana, per a l’any 2018

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 405172
La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en data 25 d’octubre de 2018, ha dictat la següent resolució:
“Antecedents
1. La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, va resoldre en data 29 de maig de 2018, entre d’altres, aprovar la
convocatòria de subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del
paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, i el manteniment, la neteja i la conservació
d´espais públics que per les seves característiques especials necessitin d´una especial cura, que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la
Serra de Tramuntana, per a l’any 2018.
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2. La indicada convocatòria de subvencions es va publicar al BOIB núm. 69, de dia 5 de juny de 2018.
3. La Comissió Tècnica d’Avaluació, reunida el dia 17 de setembre de 2018, va emetre l’informe que fonamenta la proposta de resolució
d’atorgament de les subvencions, en els termes de la base dotzena de la convocatòria esmentada.
4. En data 10 d’octubre de 2018, la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, va resoldre reaplicar i autoritzar la
despesa de les subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials de particulars i entitats sense
ànim de lucre.
5. En data 17 d’octubre de 2018 la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en les seves funcions de directora
gerent assignades per la Junta Rectora el dia 25 de juny de 2018 i en qualitat d’òrgan instructor de la convocatòria, va dictar la proposta de
resolució de la convocatòria, d’acord amb la base tretzena.
6. El cap de Servei jurídic de la Unitat de Paratges Culturals del Departament de Territori i Infraestructures, el dia 17 d’octubre de 2018, va
emetre l’informe sobre el compliment dels requisits de la convocatòria per part de les persones físiques, entitats sense ànims de lucre i els
ajuntaments proposats com a beneficiaris i ha emès informe jurídic favorable sobre els aspectes jurídics de la proposta de resolució de
concessió de les subvencions que ens ocupa.
7. En data 24 d’octubre de 2018, la Intervenció Delegada ha fiscalitzat de conformitat l’expedient.
Fonaments de dret
1. El procediment de concessió de les subvencions regulades per la present convocatòria pública s’ha dut a terme mitjançant règim de
concurrència competitiva, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, en els termes de la
base sisena de la convocatòria.
2. Per determinar l’import que es proposa concedir a cada beneficiari s’ha valorat la seva sol·licitud, d’acord amb els criteris de puntuació
prevists a la base onzena de la convocatòria i els límits regulats a l’apartat segon, en concordança amb l’apartat quinzè de la convocatòria.
3. La base dotzena de la convocatòria preveu l’existència de la Comissió Tècnica d’Avaluació que té, entre d’altres, la funció d’examinar i
valorar les sol·licituds de subvenció, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i també li correspon emetre l’informe que ha de
fonamentar la proposta de resolució de la convocatòria. Amb aquestes finalitats l’esmentat òrgan col·legiat es va reunir formalment el dia 17
de setembre de 2018.
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4. La base tercera de la convocatòria regula la condició de beneficiari d’aquestes subvencions, i estableix, entre d’altres, que no poden ser
beneficiaris els que, en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria ha de fer la proposta d’acord definitiva, no estan al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i amb el Consell de Mallorca i de les obligacions amb la Seguretat
Social. Igualment, l’apartat setè de la convocatòria estableix que les esmentades circumstàncies s’han d’acreditar abans de la proposta de
resolució de concessió i en el moment de pagament.
En el sentit indicat, l’informe del cap de servei jurídic de la Unitat de Paratges Culturals, emès el dia 17 d’octubre de 2018 es pronuncia
favorablement sobre el compliment d’aquests requisits, per part de les persones físiques i jurídiques proposades com a beneficiàries. A
excepció d’una persona física a la qual no s’ha pogut acreditar de trobar-se al corrent de pagament amb les obligacions tributàries amb
l’administració de l’Estat.
Per altra banda, l’apartat 6 de la base tercera exclou aquelles sol·licituds per executar actuacions en finques o parcel·les en les quals hagi
recaigut una resolució sancionadora en matèria d’infracció urbanística. Com que no s’ha pogut acreditar realment aquest extrem, d’acord amb
el mateix informe de 17 d’octubre de 2018, al moment de la justificació de la subvenció, les persones físiques o entitats sense ànim de lucre
hauran d’aportar el certificat municipal de què la parcel·la a on discorri l’actuació subvencionada no té cap resolució ferma d’infracció
urbanística d’acord amb els requisits de l’apartat 6 de la base tercera.
5. La base tretzena de la convocatòria, en el seu apartat primer determina que la instrucció de l’expedient correspon a la Gerència del
Consorci i que l’indicat òrgan instructor és el competent per dictar la proposta de resolució de la convocatòria.
6. La proposta de resolució s’ajusta al que estableix la base tretzena de la convocatòria, en el sentit que ha d’incloure la relació de persones
beneficiàries, amb indicació del beneficiari, el seu CIF, el concepte, el pressupost, la quantia sol·licitada, els punts obtinguts i l’import
concedit, a més de la resta de sol·licituds desestimades o excloses.
7. La base segona de la convocatòria disposa que per fer front a aquesta convocatòria, es destina la quantitat total d’un milió vuitanta-un mil
dos-cents vint-i-dos euros amb quaranta-tres cèntims (1.081.222,43 €), que en funció de les entitats o persones a les quals va destinada es
distribueixen de la manera següent:
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1. Cinc-cents cinquanta mil sis-cents deu euros amb noranta-dos cèntims (550.610,92 €) aniran destinats als ajuntaments, distribuïts
de la següent manera:
a. Cinc-cents deu mil sis-cents deu euros amb noranta-dos cèntims (510.610,92 €) aniran destinats als ajuntaments en les línies
corresponents a subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, i per a la
recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal.
b. Quaranta mil euros (40.000,00 €) aniran destinats als ajuntaments en la línia corresponent al manteniment, neteja i conservació
d’espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura.
2. Cinc-cents trenta mil sis-cents onze euros amb cinquanta-un cèntims (530.611,51 €) aniran destinats a particulars i entitats sense
ànim de lucre.
8. El punt 2, de la base segona de la convocatòria determina que per fer front a les subvencions s’ha destinat una quantitat total d’un milió
vuitanta-un mil dos-cents vint-i-dos euros amb quaranta-tres cèntims (1.081.222,43 €), els quals en funció de l’objecte de l’actuació, en
principi, es distribueixen de la forma següent:
-Sis-cents cinquanta-cinc mil nou-cents setze euros amb seixanta-vuit cèntims (655.916,68 €) aniran destinats a subvencionar
actuacions relacionades amb la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials que es concreten en
l’apartat cinquè d’aquesta convocatòria. A la vegada, aquesta quantia es distribuirà de la forma següent:
o Tres-cents noranta mil sis-cents deu euros amb noranta-dos cèntims (390.610,92 €), per als Ajuntaments de la Serra de
Tramuntana.
o Dos-cents seixanta-cinc mil tres-cents cinc euros amb setanta-sis cèntims (265.305,76 €), per a particulars i entitats sense
ànim de lucre.
- Dos-cents seixanta-cinc mil tres-cents cinc euros amb setanta-cinc cèntims (265.305,75 €), subvencionaran actuacions referents a la
recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i aniran destinats als particulars i entitats sense ànim de lucre.
- Cent vint mil euros (120.000,00 €), subvencionaran actuacions referents a recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de
titularitat municipal i aniran destinats als Ajuntaments de la Serra de Tramuntana.
- Quaranta mil euros (40.000,00 €) subvencionaran actuacions de manteniment, neteja i conservació d’espais públics que per les
seves característiques especials necessitin d’una especial cura, i aniran destinats als ajuntaments de la Serra de Tramuntana.
9. La proposta de resolució de la convocatòria s’ajusta al que es disposa en la base segona de la convocatòria, i als criteris de distribució de
les quanties que s’hi estableixen.
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Així, d’acord amb les sol·licituds presentades pels ajuntaments, les entitats i els particulars i un cop feta la valoració de les actuacions d’acord
amb els criteris establerts en l’apartat onzè de la convocatòria, la distribució de la quantia total de les subvencions s’ha de realitzar de la
forma següent:
1. Dos-cents vuitanta-sis mil vuit-cents setanta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims (286.878,78 €) per Ajuntaments de la Serra.
2. Quatre-cents setanta-nou mil quatre-cents vuit euros amb noranta-dos cèntims (479.408,92 €).
Així, el total de la despesa quedarà distribuïda entre les diferents línies de la convocatòria de la forma següent:
- Línia de recuperació d’elements etnològics i arquitectònics. El total destinat a aquesta línia és de cinc-cents vint-i-un mil cinc-cents
quinze euros amb seixanta-un cèntims (521.515,61 €), que es distribuiran de la forma següent:
- Cent vuitanta-vuit mil dos-cents vint-i-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (188.223,55 €), que correspondran als ajuntaments.
- Tres-cents trenta-tres mil dos-cents noranta-dos euros amb sis cèntims (333.292,06 €), que correspondran a particulars i entitats
sense ànim de lucre.
Línia de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn. El total destinat a aquesta línia és de cent quaranta-sis mil cent
setze euros amb vuitanta-sis cèntims (146.116,86 €), que correspondran a particulars i entitats sense ànim de lucre.
Línia de recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal. El total destinat a aquesta línia és de cinquanta
nou mil dinou euros amb trenta-nou cèntims (59.019,39 €), que correspondran als ajuntaments.
Línia de manteniment, neteja i conservació d’espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una
especial cura. El total destinat a aquesta línia és de trenta-nou mil sis-cents trenta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims
(39.635,84 €), que correspondran als ajuntaments.
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En conseqüència, es va constatar que el crèdit inicialment previst en la línia de recuperació d’elements etnològics i arquitectònics per als
ajuntaments no s’ha exhaurit, per la qual cosa el crèdit sobrant, d’acord amb els criteris establerts en la base segona de la convocatòria, la
vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial va resoldre traspassar el crèdit sobrant als crèdits prevists per als
particulars i per a les entitats sense ànim de lucre.
10. L’òrgan competent per a la resolució de la present convocatòria és la vicepresidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, tal com s’estableix a la base tretzena de la convocatòria.
Per tot el que s’ha exposat i d’acord amb la base catorzena de la convocatòria, resolc:
RESOLUCIÓ
1. Excloure les sol·licituds que es detallen a l’Annex 2 adjunt, pels motius que s’hi indiquen, atès que no compleixen els requisits establerts a
la present convocatòria de subvencions.
2. Acceptar els desistiments i la renúncia presentats per les persones i les entitats que es detallen en l’Annex 3 adjunt.
3. Concedir a les persones, entitats i ajuntaments que es detallen a l’Annex 1.A) i C) adjunt, sol·licitants de la línia de recuperació d’elements
etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, la quantitat total de cinc-cents vint-i-un mil cinc-cents quinze euros amb seixanta-un
cèntims (521.515,61 €) i disposar-ne la despesa a favor seu.
Aquesta despesa es distribuirà de la forma següent:
- Cent vuitanta-vuit mil dos-cents vint-i-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (188.223,55 €), transferències de capital a
ajuntaments. Aquesta quantia s’imputa a les següents aplicacions i als següents projectes pressupostaris:
a. Cent quaranta mil dos-cents vint-i-set euros amb cinc cèntims (140.227,05 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.76290 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2016 2 33615 1 (A 220180000136).
b. Quaranta-set mil nou-cents noranta-sis euros amb cinquanta cèntims (47.996,50 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.76280 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1 (A 220180000135).
- Tres-cents trenta-tres mil dos-cents noranta-dos euros amb sis cèntims (333.292,06 €), transferències de capital a particulars i
entitats sense ànim de lucre. Aquesta quantia s’imputa a les següents aplicacions i als següents projectes pressupostaris
a. Seixanta-set mil nou-cents vuitanta-sis euros amb trenta cèntims (67.986,30 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2018 (A 220180000365), amb el següent
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desglossament per projectes:
· 2018.2.33615.1 per import de 54.618,72 €.
· 2015.2.33615.1 per import de 13.367,58 €.
b. Vuitanta-quatre mil sis-cents noranta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (84.694,25 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2018 i al projecte d’inversió amb
finançament afectat 2018 2 33615 1 (A 220180000138).
c. Cinquanta-tres mil nou-cents deu euros amb trenta-set cèntims (53.910, 37 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.78990 i al projecte amb finançament afectat 2014 2 179 6 (A 220180000143).
d. Trenta-nou mil nou-cents vuitanta-nou euros amb dotze cèntims (39.989,12 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.77990 i al projecte amb finançament afectat 2014 2 179 5 (A 220180000144).
e. Trenta-cinc mil nou-cents seixanta-set euros amb seixanta-nou cèntims (35.967,69 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.78980 i al projecte amb finançament afectat 2015 2 33615 1 (A 220180000140).
f. Trenta-un mil set-cents catorze euros amb divuit cèntims (31.714,18 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.78980 i
al projecte amb finançament afectat 2017 2 33615 1 (A 220180000139).
g. Dinou mil trenta euros amb quinze cèntims (19.030,15 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.77990 i al projecte
amb finançament afectat 2015 2 33615 1 (A 220180000141)
4. Concedir a les persones i entitats que es detallen a l’Annex 1.B) adjunt, sol·licitants de la línia de recuperació del paisatge agrícola i el seu
entorn, la quantitat de cent quaranta-sis mil cent setze euros amb vuitanta-sis cèntims (146.116,86 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2018 i al projecte d’inversió amb finançament
afectat 2018 2 33615 1 (A 220180000138), transferències de capital a particulars i entitats sense ànim de lucre.
5. Concedir als ajuntaments que es detallen a l’Annex 1.D) adjunt, sol·licitants de la línia de recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de
titularitat municipal, la quantitat total de cinquanta nou mil dinou euros amb trenta-nou cèntims (59.019,39 €) i disposar-ne la despesa, a
favor seu, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.76280 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1 (A
220180000135), transferències de capital a ajuntaments.
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6. Concedir als ajuntaments que es detallen a l’Annex 1.E) adjunt, sol·licitants de la de manteniment, neteja i conservació d’espais públics
que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura., la quantitat total de trenta-nou mil sis-cents trenta-cinc euros amb
vuitanta-quatre cèntims (39.635,84 €) i disposar-ne la despesa, a favor seu, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.46200 del
pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2018 (A220180000142), transferències de capital a ajuntaments
7. Anular la diferència de crèdit dels documents comptables i dels seus anteriors que es detallen, i pels imports següents:
- Document comptable A 220180000134 de la partida pressupostària 00.33615.76200 del pressupost de despeses del Consorci Serra
de Tramuntana per a l’any 2018, per un import de cent noranta-cinc mil tres-cents vuitanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims
(195.381,28 €).
- Document comptable A 220180000138 de la partida pressupostària 00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra
de Tramuntana per a l’any 2018, per un import de cent dinou mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta-nou cèntims (119.188,89 €).
- Document comptable 220180000142 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2018, de la partida
pressupostària 00.33615.46200 per un import de tres-cents seixanta-quatre euros amb setze cèntims (364,16 €).
- Document comptable 220180000135, de la amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.76280 i al projecte amb finançament
afectat 2017 2 33615 1, per un import de quaranta cèntims (0,40 €)
8. Requerir als beneficiaris que justifiquin la subvenció rebuda al termini més aviat possible una vegada executat el projecte subvencionat
d’acord amb la base setzena de la convocatòria, i que, en especial els particulars i entitats sense ànim de lucre acreditin que compleixen
l’apartat 6 de la base tercera de la mateixa convocatòria mitjançant la presentació del certificat municipal d’inexistència d’infracció
urbanística.
9. Ordenar-ne la publicació en el BOIB.
10. Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs d’alçada davant el president del Consorci Serra
de Tramuntana Patrimoni Mundial dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos,
comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la
resolució).
Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs
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contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució
expressa.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualssevol altres recursos que s’estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.”

Palma, 25 d’octubre de 2018
El secretari del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
Jeroni M. Mas Rigo

ANNEX 1.A
Línia de recuperació d'elements etnològics amb valors patrimonials, destinada a particulars i entitats sense ànim de lucre

Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

IMPORT

PRESS.

SOL·LICI-TAT

QUANTITAT

9.707,83 €

9.707,83 €

DEFINITIVA PUN-TUA-CIÓ

Restauració de safareig ala Vinya
Lluis Amoros Alberti 43100177V

CST-11/2018-LET

d´en Ferrà

9.707,83 €

17

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
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- La restauració del safareig ha de comportar l´eliminació o soterrament de tot tipus de canonades de materials aliens a la
construcció original (ferro, fibrociment, uralita, plàstic, PVC, etc)
Malachi

Cayetano

Kerrigan Gurevitch

Reparació de safareig a sa Costa
43165156K

des Rafal

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

17

CST-21/2018-LET
Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- La restauració del safareig ha de comportar l´eliminació o soterrament de tot tipus de canonades de materials aliens a la
construcció original (ferro, fibrociment, uralita, plàstic, PVC, etc)
Margarita

Alberti

Font

Restauració de safareig al Camí
78179858Y

de la Font de la Vila

10.000,00
10.046,00€

€

10.000,00 €

17

CST-80/2018-LET
Prescripcions:
- S´'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- La resturació del safareig ha de comportar l´eliminació o soterrament de tot tipus de canonades de materials aliens a la
construcció original (ferro, fibrociment, uralita, plàstic, PVC, etc).
Lluis

Amengual

Llabres

Restauració de bancals a finca del
43146260-P

barranc de Biniaraix

10.069,62 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
CST-01/2018-LET ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
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S´accepta l´increment d´un 20 % en el preu del m2 (73 €/m2) a causa de la manca d´accés rodat, base setena de la convocatòria
punt 9.
Antonio

Dezcallar

Blanes

CST-28/2018-LET

Recuperació
41130458H

de

marjades

i

paisatge finca Son Morro

14.300,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

16

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Reconstrucció de marges a la
Marie

Catherine

Vicens Mulet

finca son Bauçà (que linda amb la
42956298A

Ruta de Pedra en sec)

9.979,77 €

9.979,77 €

9.713,65 €

16

CST-35/2018-LET
Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertencia:
- S´ha d´ajustar el preu als 73 €/ m2 i no els 75 €/m2 del pressupost.
Guillermo

Daviu

Pocoví

Recuperació de bancals de pedra
43161649X

seca a sa Vinyeta

11.616,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

16

Prescripcions:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
CST-37/2018-LET ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
S´accepta el preu de 80 €/m2, increment inferior a un 20 % en el preu del metre quadrat de marge (73€/m2) a causa de la manca
d´accés rodat, base setena punt 9 d ela convocatòria.

Recuperació
José Ramón Pomar
Hernández

síquia/assecador
78193562W

de
de

la
l´olivar

“Castelló”

13.836,35 €

10.000,00 €

5.034,81 €

16

Prescripció:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
CST-59/2018-LET

ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
- S´han de mantenir els nivells originals dels marges i parets.
Advertència:
S´ha d´ajustar el pressupost, 47,5 m2 a 87,6 €/m2=4.161+IVA. Les altres partides estan incloses disn els 87,6 euros m2 i no són
subvencionables.
S´accepta l´increment d´un 20 % en el preu del m2 de marge (73 €/m2) a causa de la manca d´accés rodat, bese setena punt 9 de la
convocatòria.
Maria

Antonia

Ordinas Segui

Reparació de marges a Es Verger
43004178C

(Alaró)

10.526,27 €

10.000,00 €

10.000,00 €

CST-41/2018-LET
- S´ha de notificar l´inici de les obres amb 48 hores d´antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respecter el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
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ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
Restauració casa de neu de
Galilea: neteja, consolidación
estructural i tancament perimetral
Rosa

Maria

Capllonch Ferra

de l´elemnt i voltants a finca “Sa
41399288R

Mola de Galilea”

10.000,00 €

10.000,00 €

7.301,69 €

15

Prescripcions:
CST-65/2018-LET

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges de la casa de neu haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap
tipus de ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
-Per l´aixecament dels marges de la casa de neu s´emprarà la pedra de l´interior i en de no ser suficiente, pedra de les proximitats.
- El tancament perimetral de fusta s´ha de separar un mínim de 50 cm dels murs de la casa de neu.
Advertència:
- S´ha d´ajustar el pressupost ja que les partides nº 4 i nº 5 no son subvencionables. Per tant la quantitat es 8.264,463 € - 991,00 € 1.239,00 € = 6.034,463 + IVA
Recuperació marge gros de La
GOB

G07089600

Trapa

12.074,59 €

9.979,00 €

5.606,09 €

15

CST-82/2018-LET
Prescripcions:
- s´'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

- L´iaxecament del marge haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de ciment,
formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament del marge s´emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
S´ha d´ajustar el pressupost 57 m2 x 86,7 €/m2 = 4.941,90
Onofre

Rullan

Salamanca

Safarejos i reg del bosquet dels
42980137Z

Llevadors

9.707,83 €

9.707,83 €

9.707,83 €

15

CST-05/2018-LET
Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
- La restauración del safareig ha de comportar l´eliminació o soterrament de tot tipus de canonades de materials aliens a la
construcción original (ferro, fibrociment, uralita, plàstic, PVC, etc)
Recuperació de marges de pedra
Stephen Wächter

CST-23/2018-LET

X2419651M

seca a Sa Llova

9.964,50 €

9.964,50 €

9.964,50 €

15

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Restauració de marges a Son
Amalia Ruiz Vidal

43006729H

Garrit (Galilea)

8.470,00 €

8.522,00 €

4.416,50 €

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
CST-43/2018-LET - L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
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ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- S´ha d´ajustar el preu a 73 €/ m2 i no 140 €/m2 com consta al pressupost
Magdalena

Pol

Recuperació marge en sec a Sa

Crespí

43001625C

Gramola (Andratx)

12.349,26 €

12.349,26 €

8.532,67 €

15

Prescripcions:
CST-51/2018-LET - S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament del marge haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de ciment,
formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marge s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
S´ha d´ajustar el preu dels metres quadrats. L´import total és de 96,6 m2 x 73 €/m2 =7051,80 €. Les altres partides s´entenen
incloses dins els 73 €/m2
Restauració de la xarxa hídrica de
Antoni Pons Puig

41347940N

Son Puça , parcel·la 250 (Sóller)

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

15

CST-77/2018-LET

Prescripcions:
- S´'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- La restauració del safareig ha de comportar l´eliminació o soterrament de tot tipus de canonades de materials aliens a la

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

construcció original (ferro, fibrociment, uralita, plàstic, PVC , etc)

Francesc Sans Salom 43057537L

Arreglar Cap-Rec

10.076,18 €

10.000,00 €

10.000,00 €

15

9.110,33 €

14

CST-33/2018-LET
Prescripcions:
- S´ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- S´han d´emprar morters de calç.
Daniel

Piñeiro

Fernández

CST-06/2018-LET

Recuperació de dues marjades a
00387935V

Can Murta

9.110,33 €

9.110,33 €

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges s'emprarà pedra de les proximitats.
Fundació

S´Olivar

d´Estellencs

Restauració final dels darrers
G07599343

marges derruïts de s´Olivar

10.109,77 €

10.000,00 €

10.000,00 €

14

Prescripcions:
CST-38/2018-LET - S´ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
Catalina
Guardiola

Crespí

Restauració de marge a S´Hort de
42997673R

Son Morro (Valldemossa)

5.100,00 €

5.100,00 €

Prescripcions:
CST-45/2018-LET - S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
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- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.

Caterina

Canyelles

Marques

Recuperació entorn del pou del
43070668V

Comellar des Corb (Galilea)

8.333,94 €

8.333,94 €

8.333,94 €

14

CST-31/2018-LET Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.

Maria Paz Morell
Serra

Recuperació de marges a Sa
42949375A

Bisbala (Fornalutx)

9.935,36 €

9.935,36 €

9.935,36 €

13

CST-27/2018-LET

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Maria Teresa Perales

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

Horts

Restaurar murs pedra seca a Can
20831844P

Penya (Sóller)

9.999,60 €

9.999,60 €

9.999,60 €

13

CST-08/2018-LET

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Reparació d´elements etnològics
a Ses Cases Noves (Mancor de la
Frank Sudhoff

X6940035S

Vall)

20.101,73 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
CST-42/2018-LET - L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- S´ha d´ajustar el preu de les següents partides:
1. reparació de murs de contenció de l´era. Consta a 75 € el m2 i s´ha d´ajustar a 73 € el m2.
2. Reparació de murs de tancament corral contigu a l´era. Consta a 75 € el m2 i s´ha d´ajustar a 73 € el m2.
3. Resta de partides son correctes
Bartomeu

Castañer

Recuperació de marge a Es
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Bernat

43092367G

Marroigs

4.063,18 €

4.063,18 €

4.063,18 €

12

CST-24/2018-LET Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.

Antoni

Arbona

Umbert

41380825F

Rehabilitació de marges Es Clot

10.553,62 €

10.000,00 €

9.433,64 €

12

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
CST-61/2018-LET ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- S´ha d´ajustar la quantitat. 89 m2 x 87,6 €/m2 = 7.796,40 euros (més IVA).
S´accepta l´increment d´un 20 % en el preu del m2 de marge (73 €/m2) a causa de la d´accés rodat, base setena de la convocatòria,
punt 9.
Recuperació de marjades a Son
Bárbara Ramis Alba

43012284F

Julià (Mancor de la Vall)

9.236,15 €

9.236,15 €

6.686,56 €

12

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
CST-58/2018-LET - L'aixecament dels marges haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de ciment,
formigó o morter, inclosos morters de calç.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

- Per l'aixecament dels marges s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- S´ha d´ajustar el pressupost. 88,64 m2x73 €/m2 =6.470,72 €. Més llicència d´obres (215,84 €)
Recuperació de marges a la
Miquel Morell Ferra 41250910L

parcel·la 107 de Son Puig

12.354,10 €

10.000,00 €

5.564,79 €

12

Prescripcions:
CST-64/2018-LET

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- S´ha d´ajustar el pressupost. Son 63 m2 x 73 €/m2=4.599 € (més IVA)
Antònia

Mateu

Pocoví

78189840Y

Recuperació de marges

8.750,00 €

8.750,00 €

7.877,10 €

12

Prescripcions:
CST-44/2018-LET

S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a: gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
La partida de col·locació de 42 m de “rejilla ramadera” amb barres d´ullastre (714+IVA) no ès subvencionable.
Gabriel

Rechach

Sastre

CST-12/2018-LET

Rehabilitació marges finca Es
78189631G

Rafal

1.270,71 €

Prescripcions:
S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
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- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Guillermo

Vila

Andrieux

43067033Q

Rehabilitació marges Can Serra

12.150,00 €

12.150,00 €

9.855,00 €

11

Prescripcions:
CST 25/2018-LET

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament del marge s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- S´ha d´ajustar el pressupost a 73 €/m2.
Patricia

Fonolla

Corró

43062187T

Restauració de marjada

2.988,70 €

2.988,70 €

906,26 €

11

Prescripcions:
CST-48/2018-LET

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
-S´ha d´ajustar el pressupost pels 10,26 m2 a 73 €/m2= 748,98 € (més IVA)
Jaume

Fontanet

Martorell

Reparació de marjades de pedra
78193448A

en sec a Biniarroi

1.766,60 €

1.766,60 €

1.766,60 €

11

Prescripcions:
CST-60/2018-LET S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

- L'aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.

Antonia

Alemany

Barceló

Restauració de sínia a la finca Ses
42986344B

Comes-Ses Penyes

14.630,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11

9.945,96 €

10

CST-85/2018-LET
Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net

Tomás Paris Planas

78181588B

Reparació de marges

9.945,96 €

9.945,96 €

CST-04/2018-LET Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
Maria

Moncada

Ozonas

Rehabilitació paret paral·lela al
42969472K

camí del Pla Pelat. Son Alzines

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Prescripcions:
CST-30/2018-LET

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
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- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.

Fundació

Rotger

Villalonga

Font de mina de l´hort de Cala
G07486848

Murta

4.477,00 €

4.477,00 €

4.477,00 €

10

Prescripcions:
CST-32/2018-LET - S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de ciment,
formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges s´emprarà pedra de les proximitats.
- S´han de recol·locar les pedres de la boca de mina al seu lloc original.
Restauració de marges a Sa
Jaume Salas Fiol

43039568J

Penya Rotja

9.451,48 €

9.451,48 €

9.451,48 €

10

Prescripcions:
CST-34/2018-LET

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
S´accepta el preu de 85,2 €/m2, increment inferior a un 20 % en el preu del m2 de marge (73 €/m2) a causa de la manca d´accés
rodat, base setena, punt 9 de la convocatòria.
Recuperació de dos forns de calç
Fausto Morell Vivó

41401496R

a l´alzinar de Can Bosc

9.730,39 €

9.730,39 €

9.730,39 €

10

CST-29/2018-LET Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
Antonio

Obrador

Vidal

Restauració de marges pedra en
42963599J

sec Son Berenguer

10.060,79 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10

CST-75/2018-LET Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.

Francisca Bruno Dols 43161621M

Recuperació de marges

10.085,75 €

10.085,75 €

9.798,59 €

CST-09/2018-LET Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
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ANNEX 1.B
Línia de recuperació del paisatje agrícola i el seu entorn, destinada a particulars i entitats sense ànim de lucre

Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

Ana Marques Munar

41519429J

DESCRIPCIÓ PROJECTE

CST-015/
2018-LA

IMPORT

IMPORT

QUANTITAT

PRESS.

SOL·LI-CITAT

DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

10.430,00 €

10.430,00 €

10.000,00 €

18

10.356,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

17

9.825,20 €

9.825,20 €

9.825,20 €

15

Recuperació paisatge agrícola i el
seu entorn a finca Son Mas

CST-013/

Recuperació Hort Gran Son

2018-LA

Miguel Tena Morales

CST-010/

M. de los Milagros

2018-LA

Contreras Ortega

CST-036/

Juan Ozonas

2018-LA

Moragues

CST-014/

Maria Jesus Sanso

2018-LA

Ferrer

CST-003/

Ana Maria Mayol

2018-LA

Calafell

CST-019/

Maria del Carmen

2018-LA

March Juan

CST-046/

Carme Francisca

2018-LA

Sastre Bonet

38825083W

Cabaspre
Recuperació de cultius i eliminación

27188435C

de pins
Poda i recuperación agrícola en finca

42951341Z

Son Llarg

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

14

43032602Q

Recuperació de Son Castell

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

14

7.608,96 €

7.608,96 €

7.608,96 €

13

Neteja d´olivar, poda i murs de la
42971605S

zona A i B
Recuperació bancals i d´olivar a Son

43096611Q

Terrassa

10.428,00 €

10.000,00€

10.000,00 €

13

43189880C

Recuperació olivar de Son Creus

8.619,50 €

8.619,50 €

8.619,50 €

12

Son Vich de Superna

10.635,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11

10.890,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10

CST-074/

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

2018-LA

Gabriel Sampol Mayol 41230308W

CST-018/
2018-LA

43096612V
Maria March Juan

garrovers a s´Estorell Vell

CST-076/
2018-LA

Recuperació de bancals d´ametllers i

Recuperació de paisatge agrari a les
Juana Isern Estrades

41301420K

2018-LA

Clarissa Schöedel

Y5429209G

Roig

10.607,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10

CST-057/

Maria Victoria Alba

2018-LA

Reynes

41331248H

Recuperació olivar i alzinar

10.375,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10

10.067,20 €

10.000,00 €

10.000,00 €

9

Can Estaràs

1.943,20 €

1.943,20 €

1.943,20 €

9

Conservació d´olivar

8.120,00 €

8.120,00 €

8.120,00 €

8

CST-083/

Pla tècnic de gestió forestal Son

Recuperació de l´olivar i altres

CST-079/
2018-LA

conreus al cim del Puig de Sant
Margalida Coll Seguí

42989991R

Miquel

Felip Marti Mayol

43166847X

CST-002/
2018-LA
CST-022/
2017-LA

parcel·les 2115 i 1907

Neteja i recuperació de l´olivar a

Ana Maria del Pilar
Millan March i Maria

42976044S

Luz Millan March

42963848D
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ANNEX 1.C Línia de recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, destinada als ajuntaments

IMPORT
Nº EXP

CIF
Ajuntament de

PRESS.

IMPORT

QUANTITAT

SOL·LICI-TAT DEFINITIVA PUNTUACIÓ

Reparació i millores de la teulada de les

Calvià
CST-56/2018-LQ

DESCRIPCIÓ PROJECTE

P0701100J

cases de Galatzó

10.480,99 €

10.480,99 €

10.480,99 €

15

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- A la teulada de la tafona no s´accepta la solución de la rajola. Cal emprar uns morters elàstics sense refracció i de coloració
terrosa.
Ajuntament de

Millota de marges i paret seca de camins

Valldemossa

P0706300A

públics

14.775,92 €

14.775,92 €

13.575,92 €

14

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
CST-50/2018-LET - L´aixecament dels marges i parets haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets s´emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
S´ha d´ajustar la quantitat final ja que la pedra s´entén dins els 73 o 65 €/m2. Per tant la quantitat total a subvencionar (IVA inclòs)
és de 13.575,92 €.

Ajuntament

Restauració de síquia, bevedor de bístia i

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

d´Estellencs

P0702100I

piqueta

10.369,70 €

10.369,70 €

10.369,70 €

14

30.000,00 €

30.000,00 €

11

15.000,00 €

2.208,25 €

10

CST-40/2018-LET

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- Tots els morters emprats seran de calç
- Les teules han de respectar les dimensions de les actuals
- Les dimensions de la piqueta i el bevedor han de respectar les existents.
Ajuntament
Valldemossa

de

Millora de la teulada de la biblioteca
P0706300A

municipal

30.000,00 €

CST-47/2018-LQ

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net.
Ajuntament
d´Estellencs

Restauració de marge a ruta de pedra en
P0702100I

sec

16.008,30 €

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament del marge haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de ciment,
formigó o morter, inclosos morters de calç.
CST-39/2018-LET - Per l´aixecament del marge s´emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
S´ha d´ajustar el pressupost. Les partides de preparació del terreny, i la pedra, el reble i el su transport s´entenen incloses dins els 73
€/m2 de marge. Per tant aquesta partida son 25 m2x73 €/m2=1.825 € (més IVA)
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Pel que fa a l´escala dins la curva i el tram empedrat, no es tracta d´obres de resturació ja que no s´ha acreditat la seva existència.
Es a dir, es poden subvencionar 1.825 € (més IVA).
Ajuntament

de

Selva

Recuperació de forn de calç a la Comuna
P0705800A

de Biniamar

11.398,58 €

11.398,58 €

11.398,58 €

10

CST-07/2018-LET

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net.
- La reconstrucció de les parets es farà en sec i emprant la pedra dels esboldrecs
- Acabada la reconstrucció es valorarà la possibilitat de fer les juntes interiors amb fang de porc (terra i calç mal cuita)
Ajuntament

de

Santa Maria del
Camí
CST-53/2018-LET

P0705600E

Rehabilitació marges. Fase II

14.433,12 €

14.433,12 €

14.433,12 €

10

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- L´aixecament dels marges haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de ciment,
formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges s´emprarà pedra de les proximitats.
Ajuntament

de

Santa Maria

Rehabilitació arquitectònica caseta Ca Ses
P0705600E

Monges parcel·la 327 polígon 8

12.187,46 €

12.187,46 €

12.187,46 €

9

Prescripcions:
CST-052/2018-LQ

- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- En cas d´existir un empedrat ocult, s´haurà de conservar

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

- El repicat de les parets s´ha de limitar als trams més deteriorats, i les parets s´han de restaurar amb morters de calç.
- S´han de conservar tots els detalls constructius existents tals com menjadores, rebosts, finestrons, desaigües, pedriscos, escàssera
de fusta, etc.
Rehabilitació
Ajuntament

de

Fornalutx

del

mur

interior

i

acondicionament de soterrani existent en
P0702500J

pati d´edifici Can Xoroi

29.872,33 €

29.872,33 €

29.872,33 €

9

23.697,20 €

8

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- Les juntes del mur s´han de fer amb morters de calç i sols en els paraments més deteriorats
CST-71/2018-LQ

- S´ha de mantenir l´empedrat de l´estable sense juntes
- S´han de conservar les menjadores i la barana de fusta
- La instal·lacio elèctrica de l´estable ha de ser de mínims i aprofitant el forjat modern.
- Els paraments més deteriorats de l´estable s´han de restaurar amb morters de calç.
- Els reforços estructurals de la coberta de l´estable han de ser els imprescindibles.
Advertència:
Ateses les prescripcions (repicats, baranes, etc) la factura final s´haurà d´ajustar a la intervenció realitzada.
Ajuntament

de

Bunyola

Restauració façana i capelleta Santa
P0701000B

Catalina Tomás

29.799,05 €

29.799,05 €

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
CST-68/2018-LQ

- A la façana s´han d´emprar únicamente morters de calç en la restauració
- A la façana s´han de picar únicament els trams irrecuperables
Advertència:
Es subvenciona la façana i els elements estructurals de l´edifici (forjat i escala). Per contra, s´han de descomptar els capítols de les
parets interiors (512,49 €), aterracats (3.255,65 €) i enrajolats (337,31 €), per no tractar-se d´elements amb valors patrimonials
(total: 4.105,45 €)
Ajuntament
Banyalbufar

de
P0700700H

Restauració empedrat de Sa Canal Nova

15.654,54 €
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CST-063/2018-LET

Prescripcions:
- S´'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
- S´han de susbstituir únicament les pedres deteriorades i s´han de travar amb morters de calç.
Advertència:
És un element etnològic no arquitectònic ( subvención máxima 15.000 €)
Ajuntament

de

Bunyola

Restauració del carrer d´Orient fins al camí
P0701000B

des Grau

29.548,49 €

29.548,49 €

15.000,00 €

8

Prescripcions:
- S'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a : gordinas@conselldemallorca.net
CST-69/2018-LET - Láixecament dels marges i parets i la construcció d´empedrats haurà de respectar el sistema constructiu existent a la zona, és a dir,
en sec i sense cap tipus de ciment, formigó o morter, inclosos morters de calç.
- Per l´aixecament dels marges i parets i la construcció d´empedrats s´emprarà pedra de les proximitats.
- S´han de conservar tots els trams que resten dels empedrats.
Advertència:
Ès un element etnològic i per tant la subvención màxima és de 15.000 €.

ANNEX 1.D
Línia de recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal

Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

IMPORT

PRESS.

SOL·LICI-TAT

QUANTITAT

21.597,28 €

21.597,28 €

21.597,28 €

11

9.323,49 €

9.323,49 €

9.323,49 €

11

28.098,62 €

28.098,62 €

28.098,62 €

10

DEFINITIVA PUNTUACIÓ

Recuperació del paisatge de

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

CST 055/2018-LF

CST 020/2018-LF

l´Hort des Tarongers i el seu
Ajuntamen de Calvià

P0701100J

Ajuntament d´Escorca

P0701900C

entorn a la finca Galatzó
Desbrossament o eixermades
de vegetación invasora
Modificació coberta vegetal i

CST 054/2018-LF

tala de pins. Parcel·la 319,
Ajuntament de Santa
Maria del Camí

polígon 8. Propietat municipal
P0705600E

de “Ca Ses Monges”

ANNEX 1.E

Línia de manteniment, neteja i conservació d´espais públics que per les seves característiques especials necessitin d´una especial cura.

Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

Ajuntament d´Escorca

P0701900C

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

IMPORT

QUANTITAT

PRESS.

SOL·LI-CITAT

DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

39.130,12 €

39.130,12 €

10.000,00 €

34

12.000,00€

12.000,00 €

10.000,00 €

20

CST-017/
2018-LN
CST-073/
2018-LN

Neteja Torrent de Pareis
Manteniment zona lliure pública

Ajuntament de Deià

P0701800E

Can Corraca
Manteniment, neteja i conservación

CST-070/2018-LN Ajuntament de
Bunyola
CST-049/

Ajuntament de

2018-LN

Valldemossa

d´Orient i els seus voltants (Salt
P0701000B

des Freu)

9.870,00 €

9.870,00 €

9.870,00 €

20

P0706300A

Parcel·lació i neteja espai públic

9.765,84 €

9.765,84 €

9.765,84 €

16
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ANNEX 2
Sol·licituds excloses de les línies recuperació agrícola, arquitectònica i etnològica

NOM

LLINATGES

DNI

LÍNIA

Nº EXP

MOTIU D'EXCLUSIÓ
Incompleix l´apartat 3 de la base tercera de
la convocatòria perquè no està al corrent de

Manuel

Pons Cerdó

41129947J

Agrícola

CST-016/2018-LA

pagament amb l’Administració de l’Estat
Incompleix l´apartat 11.B de la
convocatòria perquè no ha obtingut cap

Ajuntament de Mancor

puntuaciò a l´apartat de nivell de protecció

de la Vall

P0703400B

Arquitectònica

CST-066/2018-LQ

patrimonial (criteri número 1)
Incompleix l´apartat 8é de la convocatòria
perquè no ha cumplimentat el requeriment

Bernat

Jofre Bonet

Agrícola

CST-067/2018-LA

Etnològica

CST-072/2018-LET

Comunitat de Regants

de documentació en el termini fixat
Incompleix l´apartat 3 de la base setena de

Síquia de Caoanegra

la convocatòria.
Incompleix l´apartat 11.B de la
convocatòria perquè no ha obtingut cap

Ajuntament

de

puntuació a l´apartat de nivell de protecció

Puigpunyent

P0704500H

Arquitectònica

CST-078/2018-LQ

patrimonial (criteri número 1)
Incompleix l´apartat 1r de la convocatòria
atès que l´actuació està situada fora de

Miguel

Canal Mir

78191503J

Etnològica

CST-081/2018-LET

l´àmbit territorial de la Serra de Tramuntana

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/137/1020505

Incompleix l´apartat 8é de la convocatòria
perquè no ha cumplimentat el requeriment
Juana Ana

Ochogavia Cerdá

Agrícola

CST-084/2018-LA

de documentació en el termini fixat

ANNEX 3
Renúncies a les sol·licituds de les línies recuperació agrícola, arquitectònica i etnològica

NOM

LLINATGES

DNI

LÍNIA

Nº EXP

MOTIU D'EXCLUSIÓ

Matias

Terrades Marques

41327079N

Etnològica

CST-026/2018-LET

Renúncia

Margarita

Ferrer Bibiloni

78207784X

Agrícola

CST-062/2018-LA

Renúncia
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