
 

 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Miquel Àngel Escanelles Garau, amb domicili al carrer Lluís Martí 122, de 
Palma (07007 - BALEARS), telèfon:971461708 i e-mail: mescan@gaat.es, major 
d'edat, amb NIF nº 43.026.968 V, contractat per l'empresa GABINET D'ANÀLISI 
AMBIENTAL I TERRITORIAL S.L. amb CIF B-07643778, i domiciliada al carrer Alfons 
el Magnànim núm. 2, escala A, 1r-B, de Palma. 
 

EXPOSA: 

 
Que s'han reparat les deficiències assenyalades en els informes dels serveis de 
patrimoni històric i d'ordenació del territori del Consell de Mallorca tal com es requeria 
en l'acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en 
sessió celebrada el dia 30 de març de 2012, el qual es transcriu a continuació. 

  
«Atès l’expedient relatiu al Catàleg de patrimoni històric del terme municipal de 
Costitx, i d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial decret 
2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament 
Urbanístic, aquesta Comissió Insular acorda suspendre l’aprovació definitiva del 
esmentat Catàleg per tal que per part de l’Ajuntament de Costitx siguin reparades 
les deficiències assenyalades a l’informe del Servei d’Ordenació del Territori del 
Departament d’Urbanisme i Territori de dia 4 de gener de 2012 i a l’acord de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric de 31 de gener de 2012, que resten 
incorporats al present acord.» 

 

La descripció de com s'han reparat les deficiències es conté en l'informe "Subsanació 
de les deficiències assenyalades als informes dels serveis de patrimoni històric i 
d'ordenació del territori del Consell de Mallorca". 
 
Aquest informe conjuntament amb la resta de documents que conformen el Catàleg 
(Memòria, Normes generals de Catàleg, Llistat d'elements incorporats al Catàleg i 
Fitxes Particularitzades) haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació municipal i 
haurà de ser objecte d'un tràmit d'exposició pública mínim de trenta dies hàbils a 
efectes de reclamacions per part dels interessats, exclusivament referents al contingut 
de les prescripcions de l’acord de la Comissió Insular i la inclusió de noves fitxes al 
Catàleg; les al·legacions presentades, degudament informades, seran sotmeses al Ple 
de la Corporació a efectes de l’adopció del corresponent acord municipal, i posterior 
remissió de la nova documentació al Consell de Mallorca als efectes oportuns. 
 

 

Palma a, 2 de novembre de 2012 

 
Miquel Àngel Escanelles Garau 
Geògraf, coordinador dels treballs del Catàleg             . 
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