
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA COMISSIÓ 
DE PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC DE L'AJUNTAMENT DIA 19-06-2015.     
  
 
Membres Assistents:  Sr. Nicolau Canyelles Parets. 
    Sr. Antonio Cañellas Vich. 
    Sr. Miguel Frontera Serra. 
    Sr. Antoni Pons Cañellas. 
    Sr. Tomás Pizá Bibiloni. 
 
 
Membres que han excu- 
sat la seva absència:         Sra. Mª Magdalena Matas Colom 
    Sr. Mateu Ramis Cañellas. 
     
 
 

  A la Casa Consistorial de la Vila de Santa Maria del Camí, Illes Balears, 
a les tretze hores deu minuts de dia denou de juny de dos mil quinze, es 
constitueix la Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic de l'Ajuntament, sota la 
Presidència del Sr. Batle-President Sr. Nicolau Canyelles Parets per tal de 
celebrar sessió extraordinària i tractar-hi l'únic assumpte inclòs a l'ordre del dia: 
el dictamen del projecte de restauració per a centre d’interpretació ambiental 
“Vall de Coanegra”. 

Hi assisteixen els Srs. regidors que s'esmenten a l'encapçalament i hi 
actua com a Secretari la Secretària de la Corporació, Sra. Lourdes Dols Salas. 
 
 

1.-DICTAMEN PROJECTE RESTAURACIÓ PER A CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ AMBIENTAL “VALL DE COANEGRA”. 

 
 El Sr. President manifesta que es va demanar una subvenció a Madrid 
per a aquest projecte i que la mateixa ha estat concedida però que donen el 
termini de deu dies per a què els hi sigui presentat el dictamen de la Comissió 
de Patrimoni de l’Ajuntament. 
 El Sr. Antoni Pons assenyala que el projecte es refereix a la construcció 
coneguda com a “caseta de Can Millo” ubicada a la parcel.la 327 del polígon 
8è. Diu que aquesta construcció actualment es troba en un avançat estat de 
degradació estructural, fet que comporta la necessitat de realitzar-hi 
intervencions adreçades a la rehabilitació integral de la construcció. 
 Continua dient que en una primera fase se realitzarien obres de 
restabliment de la coberta mijançant estructura de fusta laminada, col.locació 
de panell com a aïllament tèrmic, impermeabilització de la coberta i acabat amb 
teula àrab; així com reforçar les parets principals que conforme l’estructura i 
aïllar d’humitats i que en una segona fase es faria l’adequació de barreres 
arquitectòniques i l’adequació per a la futura instal.lació de serveis bàsics. 
 
 Examinat aquest projecte, els membres presents de la Comissió de 
Patrimoni Històrico-Artístic el dictaminen favorablement. 



      I no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Batle dóna per acabat 
l'acte i aixeca la sessió quan són les tretze hores vint minuts de dia denou de 
juny de dos mil quinze, de totes les quals coses, com a Secretària de la 
Corporació, don fe. 
 
                                                  LA SECRETÀRIA   
 
 
 
                                                  Sgt: Lourdes Dols. 
 
 


