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ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL AMB
CATEGORIA DE MONUMENT A FAVOR DEL CELLER BODEGA COOPERATIVA DE FELANITX, ES SINDICAT
El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia
7 de maig de 2001, adoptà, entre altres, el següent acord:
“Atès que la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, incoà expedient
de declaració de Bé d’Interès Cultural amb la categoria de Monument a favor del
Celler Bodega Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat.
Atès que la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca acordà en la sessió
de 6 d’abril de 2001 la continuació de la tramitació de l’expedient de declaració
de Bé d’Interès Cultural amb categoria de de Monument a favor del Celler
Bodega Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat.
Atès que s’han duit a terme els tràmits preceptius i prevists per a la incoació
i instrucció de l’expedient de referència per a procedir a efectuar aquesta
declaració.
En virtut del que disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei 12/
1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, en relació
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, el Reial
Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de l’esmentada
Llei, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de
desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament
Orgànic del CM, aprovat pel Ple del 6 d’abril de 1998, el Ple del Consell de
Mallorca, a proposta de la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, acorda
el següent:
I.- Declarar Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de de Monument a favor
del Celler Bodega Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat, segons les especificacions
que figuren a l’annex d’aquest acord, i amb l’entorn de protecció que figura a la
documentació planimètrica que obra a l’expedient.
II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i la
normativa concordant.
III. - Aquest acord s’ha de publicar al Boletín Oficial del Estado i al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i s’ha d’anotar al Registre Insular de Béns d’Interès
Cultural de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès
Cultural de les Illes Balears, i insti la seva anotació al Registre General de Béns
d’Interès Cultural de l’Estat.
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats i a l’Ajuntament de
Felanitx.”
Palma, 16 de maig de 2001
El President de la Comissió de Patrimoni Històric Rafael de Lacy Fortuny
ANNEX
El Celler Cooperatiu de Felanitx, Es Sindicat, fou una societat cooperativa
fundada el 1919 a Felanitx per Bartomeu Vaquer Veny, Miquel Caldentey
Tallades i l’enginyer agrònom Ernest Mestre. Es dedicava a la fabricació i la
venda de vi, producte que fins al 1923 únicament comercialitzà a Felanitx.
L’edifici, obra de l’arquitecte Guillem Forteza s’inaugurà el 1921, tot i que les
obres no finalitzaren fins al 1922. Estilisticament aquest edifici respon a la
primera etapa de l’arquitecte on es posa de manifest la influència de l’arquitectura
catalana noucentista a la seva vertent més barroquitzant. Al llarg del temps ha
sofert successives reformes i ampliacions.
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Consell Insular de Menorca
Núm. 11811
Es fa públic que les persones interessades en l’expedient contenciós
administratiu que seguidament es relaciona, podran comparèixer i personar-se en
les actuacions, si així ho consideren convenient per a la defensa dels seus drets,
en el termini de nou dies comptats de la publicació d’aquest edicte en el BOIB:
- Recurs contenciós administratiu (Procediment Ordinari 31/2001) interposat
pel senyor Carlos Solano Puerta, contra l’acord adoptat pel Ple del Consell
Insular de Menorca en sessió ordinària de 20.11.2001, pel qual es desestima el
recurs d’alçada interposat per Javier i Carlos Solano Puertas, contra resolució de
la Comissió Insular d’Urbanisme de Menorca de dia 28 de juliol de 2000, per la
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qual es va emetre informe desfavorable en relació amb l’expedient per a la
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al camí de sa Forana, finca registral
núm. 16.140 de Maó.
La Presidenta, Joana M. Barceló Martí
Maó, 30 de maig de 2001
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Consell Insular de Eivissa y Formentera
Núm. 11818
Notificació de les Liquidacions de l’Escoleta Pública d’Infants Ca’s Serres
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Intentada la notificació per la Tresoreria del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera a les persones i entitats que posteriorment es relacionaran, relatives
a les liquidacions practicades per aquest Consell Insular, i no havent pogut tenir
efecte per causes no imputables al mateix, se cita als interessats o als seus
representants per què, en el termini de deu dies, comptadors des del següent al
de la publicació del present anunci, compareguin a les oficines d’aquesta
Tresoreria, al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, a l’Avinguda d’Espanya
núm. 49, 1a. Planta, d’Eivissa, als efectes que els sigui practicada la respectiva
notificació, advertint-los que, en el cas de no comparèixer en el termini hàbil
citat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia hàbil
següent al del venciment de l’esmentat termini. Tot això de conformitat amb el
que disposa l’article 105, apartat 6 de la Llei 230/1963, de vint-i-vuit de
desembre, General Tributària, segons la modificació introduïda per l’article 28
de la Llei 66/1997, de trenta de desembre, de Mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social.
Terminis i Lloc d’Ingrés
L’import de la present liquidació haurà de ser satisfet a la Tresoreria del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera en els següents terminis: les liquidacions
notificades entre el dia 1 i el 15 de cada mes, fins al dia 5 del mes següent o
immediatament hàbil posterior; les liquidacions notificades entre el dia 16 i
l’últim de cada mes, fins al dia 20 del mes següent o immediatament hàbil
posterior.
L’ingrés podrà efectuar-se a la Caixa de la Corporació.
Passats aquests terminis sense haver-se efectuat l’ingrés de la liquidació
esmentada, es reportaran el recàrrec de constrenyiment del 20% i els interessos
de demora, de conformitat amb el que estableix l’article 58, punt 2, apartat C de
la Llei general tributària i es procedirà al cobrament del deute pel procediment
administratiu de constrenyiment.
Mitjans Materials de Pagament
1) Diners de curs legal.
2) Mitjançant gir postal adreçat al Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
fent constar al revers, a l’epígraf “text”, el núm de liquidació i la data a la que
correspon
3) Xec nominatiu a favor del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
4) Transferència bancària al compte núm.2051 0028 26 0244521708 obert
a l’entitat Caixa d’estalvis de Balears “Sa Nostra”, el titular de la qual és el
Consell Insular, utilitzant el document d’ingrés a la vostra disposició a la
Tresoreria del Consell Insular.
Recursos
Contra aquestes liquidacions, que posen fi a la via administrativa, l’interessat
podrà interposar:
a) Potestativament, recurs de reposició davant l’Hble. Consellera de
Sanitat, Benestar del Consell Insular en el termini d’un mes, comptador des del
dia següent al de la notificació del present acte. El recurs s’haurà d’entendre
desestimat per silenci administratiu en el termini d’un mes des d’el següent al de
la seva presentació.
No podrà interposar-se recurs contenciosadministratiu fins que no s’hagi
resolt expressament o s’entengui desestimat per silenci administratiu el recurs de
reposició interposat.
b) Directament recurs contenciosadministratiu davant la Sala de lo
contenciosadministratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos, comptadors des del diasegüent de la notificació del
present acord, sense que es puguin interposar els dos recursos a la vegada.
Tot l’anterior, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar
qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
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CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA

