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SRS. RAMÓN F. MARTÍN GORDÓN -

AGUSTíN FERNÁNDEZ MARTÑEZ _

JAVIER ARAMBURU

A 1a sessió de1 dia 13 de marq de 2012, la Comissió I¡sular de Patr-íroni Histdric de
Mallorca. va acordar. ente d al¡res- el sesüent:

ient 121i2012
RAMON F. MARTIN GORDON _ AGUSTI\- FERNANDEZ ]Interessat
]VARTÑEZ JA\¡IERAR.AMBURU

EXCA\¡ACIO ARQUEOLOGICA DEL
GALERA'. PRMER{,{NUALIT-{T,

Em
I MuniciDi

Autoritza¡ al S¡. Ramon F. \{ani¡ Gordon- Agustín Femandez Martínez i
Javie¡ Arambüu. en qualitat de direcro¡s. el permis d'intervenció en el jacime¡t de
Na Galeia (Cala Estáncia) e¡ el te¡me municipal de Palma. campan¡ra 2012, p¡imera
anualitat, a 1'ernpara d'a11ó que disposen els aficles 49. 50. 51 j següents de la Llei
1211998. de 21 de desenbte. del pat.iñoni históric de les Ilies Balea¡s. i el Decret
14,'2011. de 25 de febre¡. pel qual s-aprova el reglam€nt d"inle¡v€ocions
arqueológiques i paleontoidgiques de les Illes Balears, amb les segiients
presmpcron.:

- S'ha de notifica¡ i'inici de les obres per ta1 de poder realjtza¡ el
seguiment des del Señei de Patrimoni Histdric.

- En cas de qualsevol modificació sobre el p¡ojecte aprovat.
especiaL¡nent ¡eferida a les possibles trobalies mobles/immobles que
puguin sorgir durant l'excavació. s'ha de Íotificar al Sen'ei de
Patrimoúi Histdric que definirá el procedimeni a segui¡.

Els objectes que es puguin obtenj¡ íiüit d'aquesta intervenció. degudament
inventaiats i cataiogats. amb identihcació del conter:t del qual procedeixen. i la
memdria preliminar, s'haÍ de dipositar a1 Museu de Ma1lorca, en compiiment del que
dere¡mi¡a l'ariicie 53.1 de 1a Llei 12,'1998. de 2i de desembre, de1 patrimoni históric
de les llles Balears. i Iarricie 16 del Decret 14i2011. de 25 de febrer. pe1 qual
s'aprova el ¡eglamenl d'int€f¡r'encions arqueoldgiques i paleontoiógiques de 1es Il)es
Baiea¡s.

El tennini pe¡ fe¡ efectiu ei lliurament ha de coincidir amb e1 temps previst per
desenvolupar el p¡ojecte d'i¡vestigació. incioses les prdrrogues previs¡es en la
no¡mativa" fins a r¡n máxim de sis anys, tal i com diEoosa l'article 16,2 b) del dec¡et
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