Vista la conveniència de promoure una Modificació puntual del catàleg de
protección del Patrimoni d’Esporles per: “La Comissió Insular de Patrimoni Històric
de Mallorca, dia 26/04/2019 va acordar: En relació a l’expedient presentat per DAN
MARH i EMLIE MARSCH, per reformar les construccions ubicades al polígon 4,
parcel·la núm. 141, finca Ses Rotes, d’aquest tm, i vist que respecte al projecte
presentat, un dels objectius del mateix és eliminar els volums afegits que varen
emmascarar la construcció original, per tal d’intentar recuperar una volumetria més
original Aquests volums afegits són de nova construcció i no presenten interès
arquitectònic, per tant, no està motivada la seva preservació, i sí la seva eliminació
perquè emmascaren volums més antics i amb més valors. Degut a que es tracta
d’una construcción catalogada s’hauria de procedir a efectuar una modificació
puntual de la fitxa de catàleg per tal de modificar el plànol de l’element
catalogatConsiderant que amb data 10 de juny es va iniciar procediment per
modificar el preu públic de l’Ordenança reguladora pel servei d’escola infantil, degut
a l’increment del S.M.I. per a l’any 2020.
Considerant que en data 27 de maig es va incorporar la fitxa modificada.
Considerant que en data 2 de juny es va emetre informe per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
Considerant que en data 8 de juny de 2020 , va ser emès informe per part de
Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable.
Propós al Ple l'adopció del següent
ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual 1 del Catàleg
SEGON. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial de la Modificació
Puntual 1, durant un termini de 30 dies, que s'anunciarà, almenys, en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de la Comunitat i a la seu
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PROPOSTA DE PLE

electrònica de l'Ajuntament, en la qual constarà la documentació completa. Durant
aquest període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho
perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a
disposició a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://ajesporles.net].
TERCER. Sol·licitar els informes sectorials la sol·licitud dels quals hagi de
realitzar-se després de l'aprovació inicial, si escau.
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