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

10738

Resolució de concessió de les subvencions 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, que
estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, per a l’any 2017

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 344582
La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en data 18 de setembre de 2017, va dictar la resolució de concessió
de l’esmentada convocatòria. En data 25 de desembre de 2017 la vicepresidenta va dictar una resolució de correcció d’errades de l’esmentada
resolució de concessió, amb la qual cosa la concessió de la convocatòria de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017
és la següent:
“Antecedents
1. La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, va resoldre en data 27 d’abril de 2017, 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, que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la
Serra de Tramuntana, per a l’any 2017.
2. La indicada convocatòria de subvencions es va publicar al BOIB núm. 54, de dia 6 de maig de 2017.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

3. La Comissió Tècnica d’Avaluació, reunida el dia 27 de juliol de 2017, 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. El director gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en qualitat d’òrgan instructor de la convocatòria, en data 5 de
setembre de 2017, va emetre l’informe sobre el compliment dels requisits de la convocatòria per part de les persones físiques, les entitats
sense ànim de lucre i els ajuntaments proposats com a beneficiaris.
5. El director gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, com a òrgan instructor de la convocatòria, en data 5 de setembre
de 2017, va dictar la proposta de resolució de la convocatòria, d’acord amb la base tretzena.
6. El cap de Servei de la Unitat de Paratges Culturals del Departament de Territori i Infraestructures, el dia 5 de setembre de 2017, ha emès
informe jurídic favorable sobre els aspectes jurídics de la proposta de resolució de concessió de les subvencions que ens ocupa.
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 l’apartat onzè de la convocatòria i els límits regulats a l’apartat segon, en concordança amb l’apartat quinzè de la convocatòria.
3. L’apartat dotzè 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 27
de juliol de 2017.
4. L’apartat tercer 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
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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 de l’òrgan instructor, emès el dia 27 de juliol de 2017, es pronuncia favorablement sobre el compliment
d’aquests requisits, per part de les persones físiques i jurídiques proposades com a beneficiàries.
5. L’apartat tretzè 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 l’apartat tretzè 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. L’apartat segon de la convocatòria disposa que per fer front a aquesta convocatòria, es destina la quantitat total de vuit cents set mil
set-cents vint-i-quatre euros amb vuit cèntims (807.724’08 euros), que en funció de les entitats o persones a les quals va destinada es
distribueixen de la manera següent:
1. Quatre-cents tres mil vuit-cents seixanta-dos euros amb quatre cèntims (403.862,04 euros) aniran destinats als ajuntaments. Aquesta
quantia s’imputa a les següents aplicacions pressupostàries i als següents projectes:
a. 230.000’00 euros s’imputen a l’aplicació pressupostària 00.33615.76200 del pressupost de despeses del Consorci Serra de
Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1.
b. 163.861’76 euros, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00 33615 76280 i al projecte d’inversió amb finançament afectat
2016 2 33615 1.
c. 6.842’88 euros, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00 33615 77990 i al projecte d’inversió amb finançament afectat
2015 2 33615 1.
d. 3.157’40 euros, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00 33615 76290 i al projecte d’inversió amb finançament afectat
2015 2 33615 1.
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2. Quatre-cents tres mil vuit-cents seixanta-dos euros amb quatre cèntims (403.862,04 euros) aniran destinats a particulars i entitats sense
ànim de lucre. Aquesta quantia s’imputa a les següents aplicacions pressupostàries i als següents projectes pressupostaris:
a. 330.000’00 euros s’imputen a l’aplicació pressupostària 00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de
Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1.
b. 73.861’49 euros, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00 33615 78990 i al projecte d’inversió amb finançament afectat
2014 2 179 6.
c. 0’55 euros, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00 33615 78990 i al projecte 2015 2 33615 1.
En el mateix apartat segon de la convocatòria s’estableix el següent:
“En cas que una d’aquestes quantitats no s’esgoti acreixerà l’altra, en els termes que tot seguit s’indicarà, prèvia la corresponent
modificació pressupostària, si escau.”
8. El punt 2, de l’apartat segon de la convocatòria determina que per fer front a les subvencions s’ha destinat una quantitat total de vuit cents
set mil set-cents vint-i-quatre euros amb vuit cèntims (807.724’08 euros), els quals en funció de l’objecte de l’actuació, en principi, es
distribueixen la forma següent:
- Quatre-cents noranta mil quatre-cents tres euros amb noranta-un cèntims (490.403’91 euros) 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:
Dos-cents vuitanta-vuit mil quatre-cents setanta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims (288.472,89 €), per als Ajuntaments de
la Serra de Tramuntana.
Dos-cents un mil nou-cents trenta-un euros amb dos cèntims (201.931’02 euros), per a particulars i entitats sense ànim de
lucre.
- Dos-cents un mil nou-cents trenta-un euros amb dos cèntims (201.931’02 euros), subvencionaran actuacions referents a la
recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i aniran destinats als particulars i entitats sense ànim de lucre.
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- Cent quinze mil tres-cents vuitanta-nou euros amb quinze cèntims (115.389,15 €), subvencionaran actuacions referents a
recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal i aniran destinats als Ajuntaments de la Serra de Tramuntana.
Així mateix, s’ha d’afegir que d’acord amb el mateix punt 2, apartat segon de la convocatòria de subvencions la distribució d’aquestes
quanties es farà de conformitat amb una sèrie de criteris que a continuació es transcriuen:
“ En el cas que sigui necessari, d’acord amb les peticions realitzades pels Ajuntaments i amb les regles establertes en aquesta convocatòria,
i especialment l’apartat quart, la distribució dels 403.862,04 euros destinats als ajuntaments, (dels quals 288.472,89 euros estan destinats
inicialment a actuacions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials i 115.389,15 euros a
actuacions per la recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal) podrà variar, de forma que es pugui subvencionar
als ajuntaments el projecte que hagin sol·licitat, independentment de que es tracti d’una actuació per a la recuperació d’elements etnològics
o una actuació per a la recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal.
En el supòsit que les sol·licituds cursades pels Ajuntaments, relatives a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors
patrimonials no esgotin la quantitat de 288.472,89 que tenen assignada, la quantia sobrant es destinarà a les actuacions per a la
recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal. Si una vegada fet l’indicat repartiment no s’ha exhaurit tot el crèdit,
l’import sobrant acreixerà la línia de recuperació d’elements etnològics i arquitectònics promoguda per particulars o entitats sense ànim de
lucre, en funció de la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris de valoració que es detallen en l’apartat onzè d’aquesta convocatòria.
En el supòsit que les sol·licituds cursades pels Ajuntaments, relatives a la recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat
municipal, no esgotin la quantitat de 115.389,15 € que tenen assignada, la quantia sobrant es destinarà a les actuacions per a la recuperació
d’elements etnològics i arquitectònics sol·licitades pels Ajuntaments. Si una vegada fet l’indicat repartiment, no s’ha exhaurit tot el crèdit,
l’import sobrant acreixerà la línia de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn, promoguda per particulars i entitats sense ànim de
lucre, en funció de la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris de valoració que es detallen en l’apartat onzè d’aquesta convocatòria.
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En el cas que les sol·licituds cursades per particulars i entitats sense ànim de lucre, relatives a la recuperació d’elements etnològics i
arquitectònics amb valors patrimonials, no esgotin la quantitat de 201.931’02 € que tenen assignada, la quantia sobrant es destinarà a les
actuacions per a la recuperació del paisatge agrícola i els seu entorn, sol·licitades per particulars i entitats sense ànim de lucre. Aquest
repartiment es farà d’acord amb la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris de valoració que es detallen en l’apartat onzè d’aquesta
convocatòria.
En el cas que les sol·licituds cursades per particulars i entitats sense ànim de lucre, relatives a la recuperació del paisatge agrícola no
esgotin la quantitat de 201.931’02 € que tenen assignada, la quantia sobrant es destinarà a les actuacions per a la recuperació d’elements
etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials sol·licitades per particulars i entitats sense ànim de lucre. Aquest repartiment es
realitzarà d’acord amb la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris de valoració que es detallen en l’apartat onzè d’aquesta
convocatòria.”
9. La proposta de resolució de la convocatòria s’ajusta al que es disposa en l’apartat segon de la convocatòria, i als criteris de distribució de
les quanties que s’hi estableixen.
Així, d’acord amb les sol·licituds presentades pels ajuntaments, les empreses 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 setanta-set mil quatre-cents trenta-un euros amb cinquanta cèntims (277.431’50 euros) per Ajuntaments de la Serra. Aquesta
quantia s’imputa a les següents aplicacions i als següents projectes pressupostaris:
a) Cent deu mil quatre-cents dotze euros amb trenta-sis cèntims (110.412’36 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.76200 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb
finançament afectat 2017 2 33615 1.
b) Cent seixanta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (163.861’75 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00. 33615.76280 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2016 2 33615 1.
c) Tres mil cent cinquanta-set euros amb trenta-nou cèntims (3.157’39 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.76290 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2015 2 33615 1.
2. Tres-cents vuitanta-dos mil set-cents seixanta-set euros amb trenta-sis cèntims (382.767’36 euros) per a particulars i entitats sense ànim de
lucre. Aquesta quantia s’imputa a les següents aplicacions i als següents projectes pressupostaris:
a) Tres-cents vuit mil nou-cents cinc euros amb trenta-dos cèntims (308.905’32 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb
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finançament afectat 2017 2 33615 1.
b) Setanta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims (73.861’49 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.78990 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2014 2 179 6.
c) Cinquanta-cinc cèntims (0’55 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.78990 i al projecte d’inversió amb
finançament afectat 2015 2 33615 1.
En conseqüència, s’ha constatat que el crèdit inicialment previst per als ajuntaments, particulars i entitats sense ànim de lucre no s’ha
exhaurit, per la qual cosa el crèdit sobrant, d’acord amb els criteris establerts en la base segona de la convocatòria, s’ha de revertir a
l’aplicació pressupostària corresponent.
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 quatre-cents vuitanta-set mil
cinc-cents set euros amb cinquanta-cinc cèntims (487.507’55 euros), que es distribuiran de la forma següent:
- Dos-cents cinquanta-cinc mil quatre-cents trenta-un euros amb cinquanta cèntims (255.431’50 euros), correspondran als
ajuntaments. Aquesta quantia s’imputa a les següents aplicacions i als següents projectes pressupostaris:
a) Vuitanta-vuit mil quatre-cents dotze euros amb trenta-sis cèntims (88.412’36 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.76200 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte
d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1.
b) Cent seixanta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (163.861’75 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00. 33615.76280 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2016 2 33615 1.
c) Tres mil cent cinquanta-set euros amb trenta-nou cèntims (3.157’39 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.76290 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2015 2 33615 1.
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- Dos-cents trenta-dos mil setanta-sis euros amb cinc cèntims (232.076’05 euros), correspondran a particulars i entitats sense ànim de
lucre. Aquesta quantia s’imputa a les següents aplicacions i als següents projectes pressupostaris:
a) Cent cinquanta-vuit mil dos-cents catorze euros amb un cèntims (158.214’01 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte
d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1.
b) Setanta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims (73.861’49 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.78990 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2014 2 179 6.
c) Cinquanta-cinc cèntims (0’55 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.78990 i al projecte d’inversió amb
finançament afectat 2015 2 33615 1.
- Línia de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn. El total destinat a aquesta línia és de cent cinquanta mil sis-cents
noranta-un euros amb trenta-un cèntims (150.691’31 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.78900 del pressupost
de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1
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 vint-i-dos mil
euros (22.000’00 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.76200 del pressupost de despeses del Consorci Serra de
Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1, que van íntegrament als ajuntaments.
10. L’òrgan competent per a la resolució de la present convocatòria és la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, tal com s’estableix a l’apartat tretzè de la convocatòria.
Per tot el que s’ha exposat, la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dicta la següent
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. 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 quatre-cents vuitanta-set mil cinc-cents set euros amb cinquanta-cinc
cèntims (487.507’55 euros) i disposar-ne la despesa a favor seu.
Aquesta despesa es distribuirà de la forma següent:
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- Dos-cents cinquanta-cinc mil quatre-cents trenta-un euros amb cinquanta cèntims (255.431’50 euros), transferències de capital a
ajuntaments. Aquesta quantia s’imputa a les següents aplicacions i als següents projectes pressupostaris:
a) Vuitanta-vuit mil quatre-cents dotze euros amb trenta-sis cèntims (88.412’36 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.76200 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte
d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1.
b) Cent seixanta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb setanta-cinc cèntims (163.861’75 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00. 33615.76280 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2016 2 33615 1.
c) Tres mil cent cinquanta-set euros amb trenta-nou cèntims (3.157’39 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
00.33615.76290 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2015 2 33615 1.
- Dos-cents trenta-dos mil setanta-sis euros amb cinc cèntims (232.076’05 euros), 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) Cent cinquanta-vuit mil dos-cents catorze euros amb un cèntims (158.214’01 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte
d’inversió amb finançament afectat 2017 2 33615 1.
b) Setanta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims (73.861’49 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.78990 i al projecte d’inversió amb finançament afectat 2014 2 179 6.
c) Cinquanta-cinc cèntims (0’55 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.33615.78990 i al projecte d’inversió amb
finançament afectat 2015 2 33615 1.
3. 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 cinquanta mil sis-cents noranta-un euros amb trenta-un cèntims (150.691’31 euros), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.78900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb
finançament afectat 2017 2 33615 1, transferències de capital a particulars i entitats sense ànim de lucre.
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4. 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 vint-i-dos mil euros (22.000’00 euros) i disposar-ne la despesa, a favor seu, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00.33615.76200 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2017 i al projecte d’inversió amb
finançament afectat 2017 2 33615 1, transferències de capital a ajuntaments.
5. Ordenar-ne la publicació en el BOIB.
6. 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
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 de setembre de 2017
El secretari del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial
(per delegació, BOIB núm. 165, de 29 de novembre de 2013)
Antonio Benlloch Ramada
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Annex 1.A
Línia de recuperació d'elements etnològics amb valors patrimonials, destinada a particulars i entitats sense ànim de lucre

Nº EXP

BENEFICIARIS
Isabel M. Albertí Mas

CIF
43.011.440-Z

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PROJECTE

PRESS.

Recuperació marges

IMPORT

QUANTITAT

SOL·LICI-TAT DEFINITIVA

10.620,04 €

10.000,00 €

10.000,00 €

PUNTUACIÓ
14

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-12/2017-LET gordines@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Daniel Piñeiro Fernández 00387935V

Recuperació de l'aixugadora
de Can Murta

10.835,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

14

Prescripcions:
CST-01/2017-LET

.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges i parets i la construcció d'empedrats s'haurà de fer respectant 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.
José María Caldentey
Vidal

Reconstrucció de marges per
43.144.933-S

evitar erosió i recuperar

8.875,35 €

8.875,35 €

8.391,35 €

14

olivar

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-13/2017-LET gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

Advertència:
- La partida corresponent al peatge no es considera subvencionable (400'00 euros més IVA).
Encarnación Vilar Peris

42.982.457-B

Recuperació de marges a
Can Julià

5.104,28 €

5.104,28 €

4.409,28 €

14

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-40/2017-LET

gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- El pressupost corresponent a la redacció de la memòria (605'00 euros, IVA inclòs) no es considera subvencionable.
Conserv. i manteniment
Francesc Albertí Picornell 42.960.663-K

safareig situat a la parc. 198,

10.228,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

13

pol. 1 de Banyalbufar
Prescripcions:
CST-24/2017-LET .Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Catalina Crespí Guardiola 42.997.673-R

Rehabilitar marges

10.500,00 €

10.000,00 €

5.299,80 €

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
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Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PROJECTE

PRESS.

IMPORT

QUANTITAT

SOL·LICI-TAT DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

CST-10/2017-LET Advertència:
- No es consideren subvencionables les partides corresponents a neteja i condicionament (1.400'00 euros, IVA exclòs) i
moviment de terra, excavació (1.600'00 euros, IVA exclòs).
- Respecte a la partida de col·locació de pedra en sec, la convocatòria de subvencions estableix que el preu màxim per m2 serà
de 73'00 euros, per la qual cosa l'import subvencionable és de 4.380,00 (60 m2 * 73'00 euros m2), quantia a la qual se li ha
d'afegir l'IVA.
Juan Gabriel Lorente
Marroig

43.062.926-A

Reconstrucció marges

8.470,85 €

8.470,85 €

8.470,85 €

12

Prescripcions:
CST-04/2017-LET

.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Jaume Albertí Albertí

CST-67/2017-LET

43.100.977-N

Restauració safareig

9.707,83 €

9.707,83 €

9.707,83 €

12

10.000,00 €

12

Prescripció:
- Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a:
gordinas@conselldemallorca.net
Restauració forn de calç a
Lluís Amengual Llabrés

43.146.260-P

finca del Barranc de

11.228,80 €

10.000,00 €

Biniaraix
Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de les parets de la caixa del forn s'haurà de fer en sec sense cap tipus de ciment, formigó o morter, a excepció de
CST-14/2017-LET les juntes que es podran fer amb fang de porc (argila i calç).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- Respecte a la partida de col·locació de pedra en sec, la convocatòria de subvencions estableix que el preu màxim per m2 serà
de 73'00 euros, per la qual cosa la partida corresponent a la paret seca s'ha de reduir de 3.724'00 a 2.774'00 euros (38 m2 *
73'00 euros m2), quantia a la qual se li ha d'afegir l'IVA.
- Atès que l'import del pressupost presentat, amb la reducció esmentada en el punt anterior, supera la quantia màxima
subvencionable, aquesta reducció no afecta a l'import de la subvenció que es concedeix.
Mariano España Morell

42.951.558-R

Rehabilitació marges

9.876,95 €

9.876,95 €

9.876,95 €

12

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-41/2017-LET gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Antoni Colom Umbert

78.190.853-F

Restauració del brocal d'un
pou excavat vertical

5.979,41 €

5.979,41 €

3.637,14 €

Prescripcions:
- Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- Per dur a terme la correcte restauració del coll s'ha de desplaçar la caseta del motor del coll del pou, ja que és un element
modern.
-La solera de pedra no és pot ampliar, i no es poden obrir respiraderos.
- El projecte inclou diversos afegits tal com una tapa de vidre, un grifo de bronze i una placa solar que no es consideren
elements propis d'una construcció, i per tant no són subvencionables.
CST-28/2017-LET

- Pel que fa als rentadors, s'han d'aterracar amb morters de calç.
Advertència:
- Dels pressuposts presentats no són subvencionables els corresponets al subministre de vidre de seguretat, panell monocristali i
del regulador de presió.
- Del pressupost de les tasques de picapedrer, no són subvencionables les partides de:
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Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PROJECTE

PRESS.

IMPORT

QUANTITAT

SOL·LICI-TAT DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

* Netejar pedres i cobrir amb teula antiga la part inferior (280'00 euros, IVA exclòs).
* Enfoscar caseta motor i cobrir en teula antiga (280'00 euros, IVA exclòs).
Rafel Feliu de Oleza

43.044,568-E

Mina de Son Pont

10.349,92 €

10.000,00 €

10.000,00 €

12

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
CST-70/2017-LET

- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
- Tots els morters han de ser de calç.
- La teulada de la caseta s'ha de realitzar amb les bigues existents, perllongues i teules, sense capa de compressió ni materials
aillants.
María Moncada Ozonas

42.969.472-K

Rehabilitació confluència
torrents Menut i Binifaldó

10.515,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11

Prescripcions:
CST-31/2017-LET

.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Restauració i recuperació de
Antonio Obrador Vidal

42.963.599-J

forn de carboner, barraca de

10.999,38 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11

carboner i forn de calç
Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-71/2017-LET gordinas@conselldemallorca.net

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
- L'aixecament de les parets de la caixa del forn s'haurà de fer en sec i sense cap tipus de ciment, formigó o morter, a excepció
de les juntes que es podran fer amb fanc de porc (argila i calç).
Reconstrucció de marges a
Antoni Bisbal Mas

41.301.413-Z

l'olivar de Ses Rotgeres- Can

10.151,90 €

10.000,00 €

7.469,69 €

11

Bordils de Sóller
Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
CST-19/2017-LET

- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- La partida corresponent al desmuntatge de parets no és subvencionable.
- Respecte a la partida de reconstrucció dels marges, la convocatòria de subvencions estableix que el preu màxim per m2 serà
de 73'00 euros, per la qual cosa la partida corresponent a la paret seca s'ha de reduir de 6.978'50 euros a 5.993'30 euros (82,1
m2 * 73'00 euros m2), quantia a la qual se li ha d'afegir l'IVA.
Reconstrucció de parets en
Xavier Tarancón Torres

42.940.572-D

sec al Comellar de Ses

10.000,00 €

10.000,00 €

2.649,90 €

Parras. Son Forteza.
Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
CST-26/2017-LET ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
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Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PROJECTE

PRESS.

IMPORT

QUANTITAT

SOL·LICI-TAT DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

- Del pressupost presentat només es subvencionable la partida d'aixecaments de parets en sec, per un import de 2.190 euros,
IVA exclòs (30 m2*73 €/m2).
Maria Paz Morell Serra

42.949.375-A

Recuperació de marges

9.716,30 €

9.716,30 €

9.716,30 €

10

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-51/2017-LET gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de
ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Antonia Maria Cañellas
Coll

43.048.971-D

Recuperació de marges

5.569,87 €

olivar

5.569,88 €

5.569,87 €

10

Prescripcions:
CST-55/2017-LET

. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de marges i parets s'haurà de fer respectant el sistema constructiu existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap
tipus de ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Aina Marques Munar

CST-50/2017-LET

41.519.429-J

Recuperació de Safareig
finca Son Mas

11.800,00 €

11.800,00 €

10.000,00 €

10

9.982,50 €

10

Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- Tots els morters emprats han de ser de calç.
Maria de los Milagros
Contreras Ortega

27.188.435-C

Reconstrucció de barraca i

9.982,50 €

era de carboner

9.982,50 €

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-22/2017-LET gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament dels marges i parets de les barraques de carboner i del forn de calç haurà de respectar el sistema constructiu
existent a la zona, és a dir, en sec i sense cap tipus de ciment, formigó o morter, a excepció de les juntes de l'interior de l'olla
del forn de calç, que podran ser de fang de porc (argila i calç).
- Per l'aixecament de les parets de les barraques de carboner i del forn de calç s'emprarà pedra de les proximitats.
Isabel i Silvia Ribas

41.106.158-Y

Marge caigut en cami Sa

Vives

41.103.039-S

Foradada

4.239,84 €

4.239,84 €

4.239,84 €

9

Prescripcions:
CST-09/2017-LET

.Si no s'han començat les actuacions, 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Neteja de terra, pedres i
reforç de parets de contenció
Maria Colom Albertí

41.397.184-J

del Torrentó de Bini Gran

10.387,85 €

10.000,00 €

9.734,45 €

(Escorca) que serveix
de'aixugador al Pla de l'Hort
Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-21/2017-LET 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- Respecte a la partida de reconstrucció dels marges, la convocatòria de subvencions estableix que el preu màxim per m2 serà
de 73'00 euros, per la qual cosa la partida corresponent als murs de contenció del torrent s'ha de reduir de 3,825'00 euros a
3.285'00 euros (45 m2 * 73'00 euros m2), quantia a la qual se li ha d'afegir l'IVA.
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Nº EXP

BENEFICIARIS
José Ferrer Alcover

CIF
42.942.237-H

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PROJECTE

PRESS.

Reparació antic aixugador

IMPORT

QUANTITAT

SOL·LICI-TAT DEFINITIVA

13.945,25 €

13.945,00 €

10.000,00 €

PUNTUACIÓ
9

Prescripcions:
- Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-18/2017-LET 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- Del pressupost presentat, no són subvencionables les partides de neteja de batzers i recollida manual de pedra.
- Respecte a la reconstrucció de marges de pedra en sec, la convocatòria de subvencions estableix que el preu màxim per m2
serà de 73'00 euros, per la qual cosa aquestes partides s'han de valorar a aquest import.
- Atès que l'import del pressupost presentat, amb la reducció esmentada abans, supera la quantia màxima subvencionable,
aquesta reducció no afecta a l'import de la subvenció que es concedeix.
Jaume Salas Fiol

43.039.568-J

Marges Can Fussimany

14.268,27 €

10.253,88 €

10.000,00 €

9

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, 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
CST-80/2017-LET

de ciment, formigó o morter.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Advertència:
- Respecte a la reconstrucció de marges de pedra en sec, la convocatòria de subvencions estableix que el preu màxim per m2
serà de 73'00 euros, per la qual cosa aquestes partides s'han de valorar a aquest import.
- Atès que l'import del pressupost presentat, amb la reducció esmentada abans, supera la quantia màxima subvencionable,
aquesta reducció no afecta a l'import de la subvenció que es concedeix.
Reparació de murs de

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

Tomas Paris Planas

78.181.588-B

mamposteria tradicionals

9.664,51 €

9.664,51 €

9.664,51 €

9

"marges"
Prescripcions:
CST-30/2017-LET .Si no s'han començat les actuacions, 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Javier Juan Llobera
Franch

43.175.462-T

Recuperació de marges finca
"Els Casals"

4.840,00 €

4.840,00 €

4.840,00 €

9

Prescripcions:
CST-78/2017-LET

.Si no s'han començat les actuacions, 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Francisca Bruno Dols

43.161.621-M

Recuperació de marges

11.534,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

9

Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-44/2017-LET 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.
Recuperació estany i mina
de l'hort de garriguers i
Fausto Morell Vivo

41.401.496-R

carboners del bosc de Can

8.415,79 €

Bosc i bancal i paret
adjacent

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Nº EXP

BENEFICIARIS

CIF

DESCRIPCIÓ

IMPORT

PROJECTE

PRESS.

IMPORT

QUANTITAT

SOL·LICI-TAT DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

CST-46/2017-LET Prescripcions:
.Si no s'han començat les actuacions, 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedra de les proximitats.

Annex 1.B
Línia de recuperació del paisatje agrícola i el seu entorn, destinada a particulars i entitats sense ànim de lucre

Nº EXP
CST-025/

Marie Catherine Vicens

2017-LA

Mulet

CST-020/
2017-LA
CST-023/
2017-LA
CST-052/
2017-LA
CST-076/
2017-LA

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

BENEFICIARIS

43057537-L

Juan Ozonas Moragues

42951341-Z

Julia Carles Coll Conesa

78200382-Z

Fernández-Carracedo

Vidal

CST-049/

Fernando Alzamora

2017-LA

Carbonell
Manuel Cerdó Pons

CST-016/

Maria del Carmen March

2017-LA

Juan

2017-LA
CST-075/
2017-LA
CST-027/
2017-LA
CST-057/
2017-LA

Garrovers, exsecallar
Poda i recuperació agrícola en
finca Son Llarg
Recuperació olivar Torreta
Pelats

DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

10.091,40 €

10.000,00 €

10.000,00 €

18

3.950,00 €

3.950,00 €

3.950,00 €

15

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

14

9.590,00 €

9.590,00 €

9.590,00 €

14

Recuperació d'olivar Ses Motes

2.560,00 €

2.560,00 €

2.560,00 €

14

42946868-A
41334166-S
41129947-J
43096611-Q

Recuperació paisatge agrícola
finca "Es Barranquell"

10.342,40 €

10.000,00 €

10.000,00 €

13

Recuperació d'olivar "Comellar
de S'Avenc"

9.619,50 €

9.619,50 €

9.619,50 €

12

Recuperació paisatje agrícola,
poda i tala

10.560,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

12

Recuperació bancals i olivar en
Son Terrasa, Orient, Bunyola

10.923,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

12

Poda i neteja olivar

8.320,00 €

8.320,00 €

8.320,00 €

12

42989991-R

conrreus a la part alta del Puig

9.985,81 €

9.985,81 €

9.985,81 €

11

Recuperació de paisatge agrícola

11.800,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

11

GOB

G-07089600

Jerónima Bonafé Ramis

43005127-A Recuperació olivar Escorca

9.946,00 €

9.946,00 €

9.946,00 €

10

42992497-T

6.830,00 €

6.830,00 €

6.830,00 €

10

9.945,00 €

9.945,00 €

9.945,00 €

10

10.807,50 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10

9.945,00 €

9.945,00 €

9.945,00 €

10

March

CST-048/

Maria Victoria Alba

2017-LA

Reynes

2017-LA

Pins torts, arran tallar.

QUANTITAT

SOL·LI-CITAT

de Sant Miquel

Juana Ana Lourdes Tomas

CST-005/

Bauzà

IMPORT

PRESS.

Recuperació d'olivar i altres
Margalida Coll Seguí

2017-LA

2017-LA

78210225-J

Sebastian Calafell Cererols 43028069-Z

CST-011/

CST-017/

Recuperació olivar en Son

IMPORT

Fuentes
Juan de Dios Jimenez

CST-002/

DESCRIPCIÓ PROJECTE

Enrique

2017-LA

2017-LA

42956298-A

Francesc Sans Salom

CST-072/

CST-007/

CIF

a la Trapa

Neteja Campasos

41331248-H Recuperació alzinar i olivar
Recuperació bancals i paisatge

Maria March Juan

43096612-V agrícola en S'Estorell Vell Lloseta
Protecció contra incendis i

Antonio Ferragut Ramis

41398800-L

eliminació d'arbres morts a la
finca Ca Na Catalineta

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Annex 1.C
Línia de recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, destinada als ajuntaments

Nº EXP

CIF

Ajuntament de
Valldemossa
CST-038/2017-LQ

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

IMPORT

QUANTITAT

PRESS.

SOL·LICI-TAT

DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

Empedrat exterior caseta
P0706300A Delme de Son Gual i reparació

18.531,96 €

17.303,76 €

17.303,76 €

15

21.921,05 €

14

2.591,83 €

13

teulada llevador de Sa Coma

Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordines@conselldemallorca.net
Ajuntament de
Calvià

CST-035/2017-LET

Projecte de millores del
P0701100J

sistema hidràulic de la finca

21.921,05 €

21.921,05 €

de Galatxó

Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, 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, tant a l'interior de l'aljub com a la canaleta.
- L'aixecament de marges de la canaleta es farà amb la tècnica de pedra en sec.
Recuperació camí d'accés a la
font de la vila d'Orient /
Ajuntament de
Bunyola

P0701000B

Reparació esbaldrec carretera
dins casc urbà d'Orient /

8.137,45 €

8.137,45 €

Restauració creu del terme
d'Orient
Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-082/2017-LET gordinas@conselldemallorca.net

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

- 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedre de les proximitats.
Advertència:
- Només es consideren subvencionables els capítols corresponents a l'esbaldrec de la carretera d'Orient i a la recuperació del
camí d'accés a la font de la vila d'Orient, encara que d'aquest darrer capítol no són subvencionables les partides
corresponents a la solera de formigó(701'40 euros, sense incloure el benefici industrial, les despeses generals i l'IVA) i el
solat amb llosa de pedra natural (1.950'00 euros, sense incloure el benefici industrial, les despeses generals i l'IVA).
Ajuntament de
Valldemossa

P0706300A

Recuperació de marges i paret
de pedra en sec

22.479,97 €

22.000,00 €

22.000,00 €

13

Prescripcions:
CST-037/2017-LET

. Si no s'han començat les actuacions, 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedre de les proximitats.
Ajuntament de
Banyalbufar

P0700700H

Restauració i musealització
rentadors de Sa Canaleta

28.430,83 €

22.000,00 €

22.000,00 €

Prescripcions:
- Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
CST-003/2017-LET - S'ha d'eliminar la plataforma interior a modo de "trona" amb el seu arrambador de ferro per ser un element extern.
Advertència:
- La instal·lació de vidres per a la protecció de l'aigua és un element extern i per tant no s'accepta, en conseqüència el
pressupost s'ha de reduir en 4.000 euros (sense IVA, despeses generals i benefici industrial).
- Atès que l'import del pressupost presentat, amb la reducció esmentada en el punt anterior, supera la quantia màxima
subvencionable, aquesta reducció no afecta a l'import de la subvenció que es concedeix.
Ajuntament

Recuperació i restauració

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Nº EXP

CIF
d'Andratx

DESCRIPCIÓ PROJECTE

P0700500B d'elements etnològics del moli

IMPORT

IMPORT

QUANTITAT

PRESS.

SOL·LICI-TAT

DEFINITIVA

38.892,21 €

22.000,00 €

22.000,00 €

PUNTUACIÓ
11

de sa Planeta
Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-058/2017-LET

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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedre de les proximitats.
Advertència:
- Del pressupost presentat només es considera subvencionable la partida corresponent a estructures l'import de la qual, és de
23.223'95 euros (IVA inclòs).
- Atès que l'import del pressupost presentat, i de la partida que es considera subvencionable, supera la quantia màxima
prevista, aquesta reducció no afecta a l'import de la subvenció que es concedeix.
Projecte de substitució de
Ajuntament de
Calvià

P0701100J

vidrieres i finestres en la
façana principal de les cases

21.959,88 €

21.959,88 €

21.959,88 €

11

22.000,00 €

9

22.000,00 €

9

de Galatzó

CST-036/2017-LQ
Prescripcions:

. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordines@conselldemallorca.net
Ajuntament
d'Estellencs

P0702100I

Reconstrucció dels carrers
empedrats

23.000,00 €

22.000,00 €

Prescripcions:
CST-042/2017-LQ . Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- sols s'aixecaran els trams dels empedrats més deteriorats i s'empraran les mateixes pedres.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

- Les juntes es faran amb morter de calç.
Ajuntament de Santa
Maria del Camí

Projecte de rehabilitació
P0705600E conjunt etnològic propietat

22.706,22 €

22.000,00 €

municipal de ca Ses Monges

Prescripcions:
CST-033/2017-LET . Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net
- L'aixecament de les parets de la caixa del forn s'haurà de fer en sec i sense cap tipus de ciment, formigó o morter, a
excepció de les juntes que es podran fer amb fang de porc (argila i calç).
- Per l'aixecament de les parets del forn s'emprarà pedre de les proximitats.
Ajuntament de
Fornalutx

P0702500J

Projecte de canvi de coberta
en pati museu can Xoroi

22.000,00 €

22.000,00 €

22.000,00 €

8

11.394,57 €

8

CST-047/2017-LQ Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordines@conselldemallorca.net
Ajuntament
d'Esporles

Restauració dels marges de
P0702000A pedra en sec al camí de

11.394,57 €

11.394,57 €

Sobremunt

Prescripcions:
CST-053/2017-LET . Si no s'han començat les actuacions, 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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedre de les proximitats.
Ajuntament de Santa
Maria del Camí

P0705600E

Projecte de rehabilitació de
Marges fase I

16.291,68 €

16.291,68 €

Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
gordinas@conselldemallorca.net

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Nº EXP

CIF

DESCRIPCIÓ PROJECTE

IMPORT

IMPORT

QUANTITAT

PRESS.

SOL·LICI-TAT

DEFINITIVA

PUNTUACIÓ

CST-032/2017-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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedre de les proximitats.
Ajuntament de Selva P0705800A

Recuperació de forn de calç de

8.897,59 €

la Comuna de Biniamar

8.897,59 €

8.897,59 €

8

Prescripcions:
CST-081/2017-LET . Si no s'han començat les actuacions, 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
Bunyola

P0701000B

Restauració de la font existent

13.858,54 €

al carrer d'Orient

13.858,54 €

1.074,10 €

7

Prescripcions:
. Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :
CST-064/2017-LET

gordinas@conselldemallorca.net
- La rehabilitació de la balaustrada de l'Ajuntament està fora de l'àmbit de la Serra per tant queda exclosa.
- Pel que fa a les plaques no es tracta d'una restauració sino de una instal·lació nova, per tant també queda exclosa.
Advertència:
- Només es considera subvencionable la partida corresponent a la restairació de la font (745,96 euros, sense incloure el
benefici industrial, les despeses generals i l'IVA).
Restauració, consolidació i
Ajuntament de
Mancor de la Vall

P0703400B

neteja del camí de Biniarroi

21.997,04 €

(TRAM 10 2ª actuació T.M.

21.997,04 €

21.997,04 €

7

de Mancor de la Vall)
Prescripcions:
CST-068/2017-LQ . Si no s'han començat les actuacions, s'ha de notificar l'inici de les obres amb 48 hores d'antelació a :

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

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.
- Per l'aixecament dels marges i parets s'emprarà pedre de les proximitats.
- Pel que fa al paviment, sols s'empedraran els trams que ja estan empedrats.

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

Nº EXP

CST-069/2017-LF

BENEFICIARIS

CIF

Ajuntament de Selva P0705800A

DESCRIPCIÓ

IMPORT

IMPORT

QUANTITAT

PROJECTE

PRESS.

SOL·LICI-TAT

DEFINITIVA

Recuperació

de

la

Comuna de Caimari

24.365,60 €

24.365,60 €

22.000,00 €

PUNTUACIÓ

13

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 8è de la convocatória

Ana i Maria Luz

Millan March

42976044-S 42963848-D

Agrícola

CST-006/2017-LA

perquè no ha cumplimentat el requeriment
de documentació
Incompleix l'apartat 1er de la convocatória

Juan

Rovira Mut

44328606-Q

Agrícola

CST-008/2017-LA

atès que l'actuació està situada fora de
l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria

Miquel

Calafat Ripoll

78213027-D

Etnològica

CST-015/2017-LET

perquè no ha cumplimentat el requeriment
de documentació
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NOM
Jose Lucas

LLINATGES
de Miquel Hernandez

DNI
43055525-P

LÍNIA
Etnològica

Nº EXP
CST-029/2017-LET

MOTIU D'EXCLUSIÓ
Incompleix l'apartat 5è de la convocatòria
perquè l'actuació que es vol executar no està
inclosa entre les actuaciones
subvencionables a particulars
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria

Isabel

Enseñat Antoli

42986807-Z

Etnològica

CST-034/2017-LET

perquè no ha cumplimentat el requeriment
de documentació
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria

Antonio

Sampol Colom

43104770-X

Agrícola

CST-039/2017-LA

perquè no ha cumplimentat el requeriment
de documentació
Incompleix l'apartat 5è de la convocatòria

Ajuntament de

P0706100E

Sóller

Arquitectònica CST-043/2017-LQ

perquè l'actuació que es vol executar no està
inclosa entre les actuaciones
subvencionables
Incompleix l'apartat 5è de la convocatòria

Parròquia de Sant

R0700253H

Bartomeu

Etnològica

CST-045/2017-LET

perquè l'actuació que es vol executar no està
inclosa entre les actuaciones
subvencionables
Incompleix l'apartat 5è de la convocatòria

Juan Carlos

Mascaró Cabanellas

41180074-T

Etnològica

CST-054/2017-LET

perquè l'actuació que es vol executar no està
inclosa entre les actuaciones
subvencionables
Incompleix l'apartat 3è de la convocatòria
perquè les comunitats de bens no s'inclouen

Coll Conesa, C.B.

Etnològica

CST-056/2017-LET

entre els destinataris d'aquesta convocatòria,
i també incompleix l'apartat 5è perquè
l'actuació no està inclosa entre les

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

actuaciones subvencionables
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria

Ajuntament de

P0701800E

Deià

Etnològica

CST-059/2017-LET

perquè no ha cumplimentat el requeriment
de documentació
Incompleix l'apartat 3è de la convocatòria

Fundación Vida

perquè la titular de la finca on es preten dur

Silvestre

G57127375

Agrícola

CST-060/2017-LA

Mediterránea

a terme l'actuació és una persona jurídica i
aquesta no s'inclou entre els destinataris de
la convocatòria
Incompleix l'apartat 11.B de la convocatòria

José Maria

Moyá González

41253911-F

Etnològica

CST-061/2017-LET

perquè no ha obtingut la puntuació mínima
de 9 punts
Incompleix l'apartat 3è de la convocatòria

Son Fortuny C.B.

E07629595

Agrícola

CST-062/2017-LA

perquè les comunitats de bens no s'inclouen
entre els destinataris d'aquesta convocatòria
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria

Carmen Francisca Sastre Bonet

43189880-C

Agrícola

CST-063/2017-LA

perquè no ha cumplimentat el requeriment
de documentació en el termini fixat
Incompleix l'apartat 5.3 de la convocatòria

Ajuntament

P0700100A

d'Alaró

Forestal

CST-065/2017-LF

perquè l'actuació que es vol executar no està
situada en sól rústic
Incompleix l'apartat 1er de la convocatória

Miquel

Cirera Puig

42951849-Q

Etnològica

CST-066/2017-LET

atès que l'actuació està situada fora de
l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana
Incompleix l'apartat 3è de convocatòria

Son Sastre SL.

B07233919

Agrícola

CST-073/2017-LA

perquè les persones jurìdiques no s'inclouen
entre els destinataris d'aquesta convocatòria
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria
perquè va presentar la sol·licitud fora del

Ajuntament
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NOM

LLINATGES

d'Escorca

DNI

LÍNIA

Nº EXP

P0701900C

Forestal

CST-074/2017-LF

41399288-R

Etnològica

CST-077/2017-LET

MOTIU D'EXCLUSIÓ
termini fixat
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria

Rosa Maria

Caplloch Ferra

perquè no ha cumplimentat el requeriment
de documentació
Incompleix l'apartat 8è de la convocatòria
perquè no ha cumplimentat el requeriment

José Maria

Paredes Fargas

46302574-D

Etnològica

CST-079/2017-LET

de documentació i també incompleix
l'apartat 3è perquè hi ha més cotitulars que
no s'han constituit amb una agrupació ni

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/121/990162

han renunciat a favor del sol·licitant
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