SOL·LICITUD DE CONVENI EN MATÈRIA FORESTAL,
DE DIVERSITAT GENÈTICA I DE RECURSOS NATURALS.

D. ……………………………………………….., amb DNI núm. …..…………….,
amb domicili a efectes de notificacions a ….………….……………………………………,
en el municipi de ……………….……….. amb telèfon… .…………… i fax ……………..,
en condició de titular de la finca rústica nomenada …..……………………………………..,
situada al terme municipal de ………………………………, de l'illa de …………………..,
EXPOSA:
a) Que està interessat en establir un Conveni de Col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la
propietat de la finca rústica anteriorment citada, en matèria forestal, de diversitat genètica i de
recursos naturals, d'acord amb l'establert en el model tipus de Conveni de Col·laboració segons fou
publicat en el BOIB de 21 de novembre de 2002.
b) Que reuneix quantes condiciones es requereixen per a la formalització del referit Conveni.
c) Que als efectes d'acreditació del punt anterior, presenta els següents documents:
- Escriptura de propietat.
- Document Nacional d'Identitat del titular de la finca rústica.
- Plànol 1:5.000 amb els límits de la finca rústica.
- Certificació cadastral de les parcel·les de la finca rústica.
- Plànol cadastral de las parcel·les de la finca rústica.
- Model tipus de Conveni complimentat i firmat (per duplicat).

d) Que autoritza al personal tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat a realitzar a la seva
finca rústica l'informe d'idoneïtat precís per a la firma del citat Conveni de Col·laboració, pel qual es
compromet a facilitar la màxima col·laboració possible.
Que d'acord amb tot l'anterior,
SOL·LICITA:
Que sia elaborat l'informe tècnic de reconeixement dels requisits d'idoneïtat precís per a la tramitació
del citat Conveni de Col·laboració.
Que en cas de resultar l'informe positiu, es rubriqui la formalització del conveni per part del
Conseller de Medi Ambient i Mobilitat.
Que sia notificada la definitiva formalització del citat Conveni de Col·laboració mitjançant la
remissió d'un original rubricat d'aquell.
El que sol·licita a …………………………, a …. de………………… de 2.01…
(firma del titular)

Firmat.: ………………………….

SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT.

