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Altres figures de protecció existents
No existeixen fins al moment altres figures de protecció específiques per a aquest immoble, si bé s’ha de citar que es troba dins l’espai comprés a la declaració de Binissalem com a Conjunt Històric de 2 de febrer de 1983 i que apareix referenciat amb el núm. 1 al plànol B-12 Suelo urbano. Patrimonio histórico-artístico, de les normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Binissalem aprovades pel Ple del Consell de Mallorca el 6 de novembre de 1995 com a instrument de planejament substitutiu del pla especial de protecció regulat a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.
Annex 2
Planimetria
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Declaració com a Bé Catalogat a favor de la màquina d’electricitat de Binissalem.
El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 3 d’octubre de 2005, adoptà, entre altres, el següent acord:
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“A la vista que, mitjançant acord de data 18 de febrer de 2005, la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de
Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé Catalogat a
favor de la màquina d’electricitat de Binissalem.
A la vista que, mitjançant acord de data 22 de juny de 2005, la Comissió
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de
Mallorca per a la seva declaració.
Atès l’informe jurídic, de data 26 d’agost de 2005 del tècnic jurídic del
Servei de Patrimoni Històric.
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 26
d’agost de 2005.
Per tot això, i en virtut del que disposa el capítol segon del Títol I de la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, 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 Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President
de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva
al Ple la següent proposta d’ACORD:
I.- Declarar com a Bé Catalogat la màquina d’electricitat de Binissalem,
la descripció del qual figura als informes tècnics de dates 17 i 19 de gener de
2005, que s’adjunten i formen part integrant del present acord.
II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen
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 Butlletí Oficial de les Illes Balears i
s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca i comunicarho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva
anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti la
seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració General
de l’Estat.
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de
Binissalem i al Govern de les Illes Balears.
Contra aquest acord que esgota la via administrativa es poden interposar,
alternativament, els recursos següents:
a)Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del present acord.
b)El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest
acord, el Ple del Consell, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la
desestimació del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del
recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el
termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999,
de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 9 de gener de 2006
El Secretari general del Consell de Mallorca
Bartomeu Tous i Aymar
Annex
Fitxa tècnica.
Denominació: Màquina d’electricitat.
Titularitat actual: Ajuntament de Binissalem (carrer Concepció, 7 – 07350
Binissalem).
Localització actual:El motor es troba situat a un espai tancat amb vidres
al parc de sa Rectoria, mentre que la xemeneia i altres peces de la maquinària es
guarden a unes dependències municipals (Punt Verd de Binissalem).
Cronologia/autor: Fabricada l’any 1902 per Crossley Brothers
(Manchester, Anglaterra).
Memòria històrica.
La màquina que ens ocupa és un motor de gas pobre que originàriament
formava part d’un complex industrial fundat l’any 1902 pel senyor Joaquim
Roig Planells. Aquesta indústria estava situada a la vila de Binissalem, a un conjunt de cases conegut com Can Pedro Ferrer. Consistia en una fàbrica de calçat,
juntament amb una peladora d’arròs i una màquina de moldre blat. En el llibre
de matrícula de contribució industrial de l’any 1903 consta el pagament de 441
pessetes per part del senyor Roig, fet que indica que la producció devia ser elevada.
Aquesta fàbrica va estar en funcionament fins a la dècada dels 60 del segle
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XX. L’edifici es cremà i romangué abandonat durant més de trenta anys. L’any
1997, l’aleshores propietari, el senyor Santos Parrilla, donà la màquina i la
xemeneia a l’Ajuntament de Binissalem, que foren dipositades a unes dependències municipals. L’any 2002, el motor fou restaurat amb el suport del Consell
de Mallorca i traslladat a un espai tancat amb vidres al parc de sa Rectoria. La
xemeneia i altres peces que formaven part de la maquinària, pendents encara de
restauració, continuen a les dependències municipals del Punt Verd de
Binissalem.
La fundació de la fàbrica del senyor Roig Planells es produeix en un
moment en el qual la desfeta de les vinyes de Binissalem per la fil·loxera havia
obligat a cercar alternatives. Així sorgiren en aquest municipi modernes fàbriques, principalment de sabates i de conserves vegetals. El primer d’aquests sectors, el del calçat, fou el que experimentà una consolidació més ferma.
La primera fàbrica de Binissalem que comptà amb maquinària moderna
fou la del senyor Roig. De fet, el seu motor de gas pobre fou la primera màquina en fabricar electricitat a n’aquesta vila, ja que fins al 1903 no es posà en
marxa el subministrament públic d’electricitat a Binissalem, mitjançant una
extensió i una xarxa de distribució de la veïna i pionera Companyia
d’Electricitat d’Alaró.
Característiques i estat actual del bé.
La màquina constitueix un producte de Crossley Brothers, fàbrica de
Manchester (Anglaterra), com queda reflectit al seu número de sèrie, el 41740.
S’ha d’assenyalar que Crossley és una de les firmes claus de la segona revolució industrial a nivell
europeu. Sembla ser que fou exportada a Binissalem per una empresa
intermediària de Liverpool, anomenada J. G. Neville and Co.
El motor compta amb unes enormes rodes de 216 centímetres de diàmetre. Té uns setanta cavalls de rendiment, potència considerable per a la seva
època. Val a dir que
conserva gairebé tots els seus components, fet que permetria, segons
alguns experts, tornar a fer-la funcionar.
L’estat de conservació actual del motor, recentment restaurat, és bo. La
resta de components que es conserven de la maquinària, tot i que no van ser restaurats, es troben en bon estat de conservació.
Principals mesures de protecció.
Per la correcta protecció d’aquest bé, s’haurà d’estar al que assenyala la
llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes Balears, especialment en el seus
articles 3 (col·laboració dels particulars), 22 (protecció general dels béns del
patrimoni històric), 26 (deure de conservació), 27 (incompliment del deure de
conservació), 28 (reparació de danys), 44 (Règim general dels béns mobles), 47
(conservació).
Palma, 9 de gener de 2006
Secretari general del Consell de Mallorca
Bartomeu Tous i Aymar
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Circuit de música tradicional 2006
La Hnble. Sra. Consellera executiva del Departament de cultura ha adoptat en data d’avui la següent resolució:
‘aprovar les normes de selecció dels grups o solistes corresponents a
música tradicional per participar en el circuit de música 2006.
condicions per prendre-hi part:
hi podran participar tots els grups o solistes que facin una tasca d’investigació i recerca de la música tradicional mallorquina, establerts a l’Illa de
Mallorca.
en el cas dels grups, hauran de posseir nif com a agrupació.
els grups o solistes hauran de tenir un bon nivell interpretatiu i d’experiència.
la quantitat a percebre no podrà excedir-se de 1200 euros (totes les despeses i imposts inclosos), per concert.
en cap cas no es podran presentar unes quantitats a percebre que siguin
superiors a les de les actuacions fetes fora del circuit.
presentació de les propostes.- es podran presentar dins els 20 dies
següents a la publicació d’aquest anunci en el boib, en qualsevol terminal del
registre general del cim (centre cultural la misericòrdia: pça. de l’hospital nº 4;
Palau del cim: c/ de Palau Reial, 1, llar de la joventut: general riera, núm. 111,
i llar de la infància: general riera,113). si el darrer dia hàbil caigués en dissabte,
el termini s’ajornarà fins a l’hàbil següent.
la proposta ha d’incloure el següent contingut:
- la sol·licitud d’inscripció en el circuit de música tradicional que haurà de

