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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

9647

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’autoritza l’inici de
l’expedient per efectuar la delimitació i fitació de la finca de Son Moragues al terme municipal de
Valldemossa (DGTPFP 212/2017 PATRIM)

Fets
1. L’1 d’agost de 2017, es va emetre l’ofici de sol·licitud d’inici del procediment per efectuar la delimitació i fitació de la finca de Son
Moragues al terme municipal de Valldemossa, del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
2. L’1 d’agost de 2017, es va fer l’informe justificatiu sobre la necessitat de delimitació de la finca de Son Moragues al terme municipal de
Valldemossa del cap del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
3. L’1 d’agost de 2017, es va dur a terme l’informe tècnic de descripció de la finca de Son Moragues al terme municipal de Valldemossa, que
inclou:
Informe de delimitació de la finca pública de Son Moragues al terme municipal de Valldemossa signat per l’enginyer tècnic forestal i
el cap del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, d’1 d’agost de 2017.
Informe complementari al servei d’aixecament topogràfic signat per l’enginyer tècnic forestal i el cap del Servei de Gestió Forestal i
Protecció del Sòl de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, d’1 d’agost de 2017.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/109/987986

Fonaments de dret
1. Els articles 12 i 13 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Els articles 7 al 14 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11
d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. El Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol).
4. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost).
5. El Decret 49/2016, de 22 de juliol, pel qual es nomena el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).
Resolució
Propòs a la consellera d’Hisenda i Pressuposts que dicti una resolució en els termes següents:
1. Ordenar l’inici de l’expedient per efectuar la delimitació i fitació de la finca de Son Moragues al terme municipal de Valldemossa, per
establir els límits oficials amb les cabudes i el plànol de la finca, amb les dades cadastrals següents:
Finca de Son Moragues
Polígon 3, parcel·la 8
Son Moragues (Valldemossa)
Ref. cadastral 07063A003000080000EW
IDUFIR 07028000269381
Finca registral 1.742, llibre 43, tom 4.228, foli 65 Valldemossa
Registre de la Propietat núm. 8 de Palma
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2. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, als colindants i al Registre de la Propietat núm. 8 de
Palma.
3. Publicar la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 21 d’agost de 2017
El director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni
José Luis Gil Martín
D’acord amb la proposta. En dict resolució.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/109/987986

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
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