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Assumpte: Trasllat acord
A la sessió del dia 22 de febrer de 2022, la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca,
va acordar, entre d’altres, el següent:
“
Expedient
41/2022
Reg. entrada
4446 (3.02.2022)
Interessat
AJUNTAMENT DE PALMA
Promotor
AJUNTAMENT DE PALMA
Objecte
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ
RESTAURACIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI
Emplaçament C/ CAMÍ DE SANT JORDI
Municipi
PALMA

Autoritzar el projecte de conservació i restauració de la Creu de Sant Jordi, de conformitat amb
el que estableixen els art. 26, 37, 40 i 41 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni
Històric de les Illes Balears, amb les següents prescripcions:
- A partir de la notificació, s’haurà de comunicar l’inici de les actuacions, a fi de realitzar el
seguiment del procés d’intervenció.
- Les actuacions de conservació i restauració hauran de ser efectuades per conservadorsrestauradors titulats.
- Cas que s’hagin de traslladar parts de la creu des del castell de Bellver al taller de restauració,
s’haurà de notificar el trasllat, especificant la ubicació i les dates en què hi estaran dipositats. Les
operacions d’embalatge, transport i instal·lació es faran amb la supervisió de conservadorsrestauradors. Un cop finalitzada la intervenció al taller, es tornarà a comunicar a la DICP la seva
reubicació.
- Pels morters de rejuntat i reintegració, atès que segons el projecte les àrees plantejades son de
reduïdes dimensions i no necessiten gran força i duresa per la seva estabilitat estructural, de cara
a la selecció de calç hidràulica, es recomana tenir en compte el grau d’hidraulicitat d’aquesta, ja
que les calç de baixa/mitjana hidraulicitat son més poroses, i més indicades ja que deixen
transpirar el suport.
- Per la consolidació del suport, no s’aplicaran capes de consolidant fins a la saturació, atès que
es preferible que el suport petri mantingui la seva permeabilitat i alteri el menys possible les
característiques fisico- químiques de l’element.
- Cas que en el transcurs de la intervenció s’hagi de modificar la proposta aprovada, s’haurà de
presentar nova documentació a la DIPH.
- Una vegada finalitzada la intervenció, es lliurarà a la DIPH la memòria final on hauran de quedar
reflectida la documentació generada durant tot el procés: documentació fotogràfica, cartografies
amb mapa d’alteracions de l’estat inicial i actuacions efectuades amb la metodologia per cada
una de les fases proposades, justificant els tractaments i materials utilitzats.
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Sense perjudici que aquest projecte s’ajusti a les normes dictades en matèria urbanística.”

El trasllat d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’Acta.
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