ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 11/10/2021
A Maó, quan són les 13:00 hores del dia 11/10/2021, es reuneixen a la Sala de Junta de Govern de
l’Ajuntament, prèvia citació i per a realitzar la sessió Ordinària a la qual fan referència l’article
112.1 del ROM i l’article 78.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals, els següents regidors i
regidores:
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President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
Vocal: Sra. María José Camps Orfila, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. Carlos Montes Vivancos, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sra. María Dolores Antonio Florit, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. José Manuel García Pascual, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d'Alcaldia
Secretària accidental: Sra. Mónica Carreras Pons
Interventor: Sr. Guillem Rotger Coll
Assisteixen com a convidats:
Assessor: Sr. Félix Fernández Terrés
Excusen la seva absència:
Vocal: Sra. Conxa Juanola Pons, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. Antoni Carrillos Cantò, Tinent d'Alcaldia
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui realitzar la sessió, es procedeix a
obrir el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i dels sobrevinguts, si escau:
1 Acta de la sessió extraordinaria i urgent 23 de setembre del 2021
2 Acta de la sessió 4 d'octubre del 2021
3 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0118-2021-000026
4 Primera i segona certificació del contracte menor d'obra per a la reparació de varis trams de
voreres a Maó i un muret a Cala Llonga. Exp. E0001-2021-000021
5 Contractació de les obres del projecte constructiu d’un carril de bicicletes a l’Av Francesc
Femenias, des de la rotonda DEPASO fins la rotonda d’Abu Umar, mitjançant procediment obert
simplificat. Aprovació. Exp. E0003-2020-000007
6 Contractació de les obres del projecte de rehabilitació del carrer Duc de Crillón, mitjançant
procediment obert simplificat. Aprovació. Exp. E0003-2021-000004
1

7 Legalització canvi ús parcial en planta baixa d’habitatge a garatge al carrer Sant Jeroni núm. 10-A
(garatge) – Sant Jeroni núm. 10 (habitatge) de Maó. Referència cadastral:
8065410FE0186N0001TT. Exp. LO-2020-000132
8 Llicència urbanística per a la reforma interior amb afectació estructural d’un habitatge situat a un
edifici residencial bifamiliar entre mitgeres al Pla des Monestir núm. 4 de Maó. Referència
cadastral: 7965104FE0176N0001LQ. Exp. LO-2020-000062
9 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, a Cala Llonga núm. 1050 de Maó. Referència cadastral: 1468822FE1116N0001JS.
Exp. LO-2021-000029
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10 Llicència urbanística per l’enderroc d’edificació en planta baixa existent entre mitgeres al carrer
Ciutadella núm. 25 de Maó. Referència cadastral: 7465908FE0176N0001SQ. Exp. LO-2020-000131
11 Llicència urbanística d’habitatge entre mitgeres – obra nova – al carrer Cronista Riudavets núm.
43 de Maó. Referència cadastral: 7368629FE0176N0001BQ. Exp. LO-2020-000044
12 Llicència urbanística per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al Camí
d’Atzagotars S/N, polígon 25, parcel·les 136 i 283, finca registral núm. 3.957/2 de Maó. Referència
cadastrals: 07032A02500136 i 07032A02500283. Exp LO-2017-000039
13 Llicència urbanística per a la legalització d’obres executades sense títol habilitat de construcció
d’una terrassa coberta a un habitatge unifamiliar aïllat al Camí d’Atzagotars S/N polígon 25,
parcel·les 136 i 283, finca registral núm. 3.957/2 de Maó. Referències cadastrals: 07032A02500136
i 07032A02500283. Exp LO-2017-000022
14 Urgències
14.1 Aprovació de la 5na certificació de les obres de restauració de part de l'edifici de l'Hospital de
la Illa del Rei. Ref. Cadas.: 07032A01600060000UL. Exp: E00032020000009
14.2 Aprovació del projecte de Millora d'eficiència energètica de l'energètica de l'enllumenat públic
al nucli d'es Canutells, del Terme Municipal de Maó. Exp.: E04622021000001
14.3 Subvencions per a la rehabilitació de façanes i/o millores en accessibilitat i habitabilitat,
"Millorant ca teva, milloram Maó-2021", publicades en el BOIB núm. 83, de 24 de juny de 2021.
Exp. SV-2021-000238

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1 Acta de la sessió extraordinaria i urgent 23 de setembre del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

2 Acta de la sessió 4 d'octubre del 2021

2

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

3 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0118-2021-000026
Atesa la correcta tramitació de les factures que es relacionen, especialment quant a la conformitat
per part del Departament responsable;
Comprovat que les obligacions s’ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les autoritats
competents i que el creditor ha complert o garantit, si escau, la seva correlativa prestació;
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Comprovada l’existència de crèdit en el vigent pressupost de 2021 per assumir aquestes despeses;
S’han emès informe de l’Interventor en data 29/09/21 de les factures
Atesa la competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 25 de juny
de 2019, de delegació de competències en la mateixa, en el que, en el seu apartat b), delega en la
mateixa el reconeixement de les obligacions de compra de béns no declarats de valor històric o
artístic, de contractació de serveis, i d’inversions de més de 15.000 €, l’IVA inclòs;
De conformitat amb el que estableixen els articles 213 i 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 3, 7,
8, 10 i 16 a 20 de Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats de sector públic local, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea Econòmica, en el marc de la normativa
vigent aquesta Tinenta d'Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda, en ús de les atribucions que
m'atorga el Decret d'Alcaldia del dia 26/06/2019, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar el reconeixement de les obligacions que es relacionen a continuació:
COORDINADORA DE INGRESOS DE GESTION SA
RECAPTACIO MULTES JUNY
S01 9340 2270601
FCC MEDIO AMBIENTE SA
SERVEI MANTENIMENT ARBRAT MAO JULIOL
C02 1710 2270601
FCC MEDIO AMBIENTE SA
3

15.961,55

23.245,92

226.589,55
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SERVEI RECOLLIDA RESIDUS JULIOL
C01 1621 2279901
CONSORCIO GESTIO DELS RSU MENORCA
TRACTAMENT RESIDUS RECOLLIDA
C01 1621 4670111
CONSORCIO GESTIO DELS RSU MENORCA
APORTACIONS MUNICPALS 3ER TRIMESTRE
C01 1621 4670111
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SL
SISTEMA ENREGISTRAMENT I TRANSMISIO SALA DE
PLENS
S01 9206 6260121
EHM CONTRATA DIRECCION Y GESTION DE
OBRAS SL
TREBALLS PARC ES FREGINAL
C01 1721 6190219

40.592,46

26.599,44

28.850,73

26.770,45

Segon.- Ordenar el pagament sobre la base de les obligacions reconegudes i liquidades per l’Àrea
Econòmica de l'Entitat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

4 Primera i segona certificació del contracte menor d'obra per a la reparació de varis trams de
voreres a Maó i un muret a Cala Llonga. Exp. E0001-2021-000021
Per Acord de Junta de Govern Local de data 07-06-2021 es va adjudicar el contracte d’obres per a la
reparació de varis trams de voreres a Maó i un muret a Cala Llonga en el terme municipal de Maó.
Amb el Núm. Expedient: E0001 2021 000021 a l’empresa ANTONIO RUIZ CARMONA amb NIF
41492447X, per un import total de 42.958,22 € (21% IVA inclòs), i un període d’execució de 42
dies naturals a comptar des de la comprovació del replanteig efectuat el 29 de juny de 2021.
L’empresa adjudicatària ha presentat la 1a i 2a certificació d’obres dels períodes del mes de juliol i
mes d’agost i les factures núm. 14.2021 de data 11/08/2021, per un import de 13.324,48 € (IVA
inclòs) i la núm. 16.2021 de data 31/08/2021, per un import de 18.001,36 € (IVA inclòs).
Ambdós documents, Caràtula i la Certificació 1, han estat conformats favorablement pel tècnic
municipal director de l’obra Maria Beneta Orfila Arias en data de signatura del 10/08/2021. I
Caràtula i la Certificació 2, han estat conformats favorablement pel tècnic municipal director de
l’obra Maria Beneta Orfila Arias en data de signatura del 31/08/2021.
D’acord amb l’article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i el
4

plec administratiu, les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada
mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin.
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia
juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat
o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels expressats
documents.
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En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.
El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment
executi amb subjecció al Memòria Valorada que va servir de base a la licitació, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions
d'obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general o seu electrònica
de l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una factura ajustada
en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit.
La proposta d’acord ha estat formulada pel departament de Brigada, en exercici de les meves
competències que m’han sigut conferides en virtut de la Llei Reguladora de les Bases del Règim
Local i del ROM proposo a la Junta de Govern Local proposo a la Junta de Govern Local l’adopció
del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la 1a i 2a certificació d’obres del període del mes de juliol i agost i la factura núm.
14.2021 de data 11/08/2021, per un import de 13.324,48 € (IVA inclòs) i la factura núm. 16.2021 de
data 31/08/2021, per un import de 18.001,36 € (IVA inclòs) presentades pel contractista ANTONIO
RUIZ CARMONA amb NIF 41492447X
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 31.325,83 € (IVA inclòs) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària U02–1711-6190221 i la seva operació comptable 220210017610
i 220210017611 del pressupost municipal vigent.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

5 Contractació de les obres del projecte constructiu d’un carril de bicicletes a l’Av Francesc
Femenias, des de la rotonda DEPASO fins la rotonda d’Abu Umar, mitjançant procediment
obert simplificat. Aprovació. Exp. E0003-2020-000007
5

En data 09.03.2021 vaig donar ordre d’inici d’expedient per tal de procedir a l’adjudicació del
contracte de referència.
El projecte de les esmentades obres es va aprovar per la Junta de Govern Local, en data 02.11.2020.
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El finançament d’aquest contracte d’obres, d’un pressupost base de licitació de 550.137,75 euros,
amb l’IVA inclòs, compta amb crèdit adequat i suficient, conforme al document comptable de
despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. A-220200022276, on es detalla la
reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària U01-1511-61902211, del pressupost
municipal per a l’exercici 2021.
Consta a l’expedient informe-memòria del contracte, signat en data 29.09.2021, redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports municipal, el Sr. Juan Astol Pons.
Així mateix, consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars, de data
29.09.2021, redactat per la tècnica de Contractació, Sra. Mónica Carreras Pons, que regirà el
contracte, sobre l’objecte indicat, que s’adjudicarà aplicant el procediment obert simplificat de
l’art. 159, apartats 1 a 4, de l’LCSP.
Finalment, també consten a l’expedient els informes favorables de Secretaria i Intervenció, de data
30.09.2021.
Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia en l’àmbit de l’àrea d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública
(Coordinació de Microciutat inclosa), de data 25.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació de les obres del projecte constructiu
d’un carril de bicicletes a l’Av Francesc Femenias, des de la rotonda DEPASO fins la rotonda
d’Abu Umar, mitjançant procediment obert simplificat, per un valor estimat de 454.659,30 euros,
IVA al tipus impositiu del 21% de 95.478,45 euros, donant un pressupost base de licitació de
550.137,75 euros.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que consta a l’expedient.

6
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TERCER.- Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte d’obres, d’un pressupost
base de licitació de 550.137,75 euros, amb l’IVA inclòs, que compta amb crèdit adequat i suficient,
segons es disposa en els art. 167 i 172 del TRLRHL, i en els art. 24 i següents de l’RD 500/1990,
conforme al document comptable de despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. A220200022276, on es detalla la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària U01-151161902211, del pressupost municipal per a l’exercici 2021.
QUART.- Convocar-ne licitació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, per tal que fins a les 23:59 hores del dia en què finalitzi el termini de 20 dies
naturals, a comptar a partir del següent al de la publicació, els licitadors puguin presentar les seves
ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

6 Contractació de les obres del projecte de rehabilitació del carrer Duc de Crillón, mitjançant
procediment obert simplificat. Aprovació. Exp. E0003-2021-000004
En data 10.09.2021 vaig donar ordre d’inici d’expedient per tal de procedir a l’adjudicació del
contracte de referència.
El projecte de les esmentades obres es va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 2021/DA/0003121,
en data 25.08.2021.
El finançament d’aquest contracte d’obres, d’un pressupost base de licitació de 338.220,51 euros,
amb l’IVA inclòs, compta amb crèdit adequat i suficient, conforme al document comptable de
despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. RC-220210005957, on es detalla la
reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària U01-1511-61902211, del pressupost
municipal per a l’exercici 2021.
Consta a l’expedient informe-memòria del contracte, signat en data 22.09.2021, redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports municipal, el Sr. Juan Astol Pons.
Així mateix, consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars, de data
23.09.2021, redactat per la tècnica de Contractació, Sra. Mónica Carreras Pons, que regirà el
contracte, sobre l’objecte indicat, que s’adjudicarà aplicant el procediment obert simplificat de
l’art. 159, apartats 1 a 4, de l’LCSP.
Finalment, també consten a l’expedient els informes favorables de Secretaria i Intervenció, de dates
27.09.2021 i 29.09.2021, respectivament.
7

Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia en l’àmbit de l’àrea d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública
(Coordinació de Microciutat inclosa), de data 25.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent,

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-07666363-428F-4462-8259-74623E34223E 19/10/2021 12:43:37 Pag.:8/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

ACORD:
PRIMER.- Iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació de les obres del projecte de
rehabilitació del carrer Duc de Crillón, mitjançant procediment obert simplificat, per un valor
estimat de 279.521,08 euros, IVA al tipus impositiu del 21% de 58.699,43 euros, donant un
pressupost base de licitació de 338.220,51 euros.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que consta a l’expedient.
TERCER.- Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte d’obres, d’un pressupost
base de licitació de 338.220,51 euros, amb l’IVA inclòs, que compta amb crèdit adequat i suficient,
segons es disposa en els art. 167 i 172 del TRLRHL, i en els art. 24 i següents de l’RD 500/1990,
conforme al document comptable de despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm.
RC-220210005957, on es detalla la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària U011511-61902211, del pressupost municipal per a l’exercici 2021.
QUART.- Convocar-ne licitació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, per tal que fins a les 23:59 hores del dia en què finalitzi el termini de 20 dies
naturals, a comptar a partir del següent al de la publicació, els licitadors puguin presentar les seves
ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

7 Legalització canvi ús parcial en planta baixa d’habitatge a garatge al carrer Sant Jeroni
núm. 10-A (garatge) – Sant Jeroni núm. 10 (habitatge) de Maó. Referència cadastral:
8065410FE0186N0001TT. Exp. LO-2020-000132
En data 18.11.2020, registre d’entrada GE/014541/2020, es presenta projecte per a la legalització de
canvi d’ús parcial en planta baixa d’habitatge a garatge, en c/ Sant Jeroni, núm. 10-A (garatge) i
núm. 10 (habitatge), de Maó, redactat per l’arquitecta Emma Martí Gomila, amb visat COAIB núm.
12/01524/20, de data 17.11.2020.
8

En data 26.11.2020, registre de sortida GS/2020/008365, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública requereix al promotor la presentació de documentació pendent.
En data 27.11.2020, registre d’entrada GE/015063/2020, es presenta la documentació requerida.
En data 17.09.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte de legalització.
En data 01.10.2021, l'advocada municipal d'Urbanisme emet informe.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no
emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast”.
b) Llicència municipal per a la legalització de canvi d’ús parcial en planta baixa d’habitatge a
garatge, en c/ Sant Jeroni, núm. 10-A (garatge) i núm. 10 (habitatge), de Maó, redactat per
l’arquitecta Emma Martí Gomila, amb visat COAIB núm. 12/01524/20, de data 17.11.2020.
c) Paràmetres urbanístics:
64,99 m²
· Parcel·la
90,15% (58,59 m2 planta baixa)
· Ocupació
Aprofitament
2,36 m2/m2, 153,39 m2 sostre edificat
·
14 m 10,16 m existent
· Profunditat edificable
3 (PB+2)
· Núm. Plantes
Alçada
10
m
8,75 m existent (no es modifica)
·
16. Aparcament
· Usos
43,82 m2. Liquidació llicència
· Sup. Intervenció
d) Cos execució material (CEM) 17.975,30 €
No hi ha obra
e) Valoració gestió residus:
f) Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
g) L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
9

h) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
i)
j)

k)
l)

tercers.
L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada en la llicència.
El titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el
contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe i destinació
del sòl, i les condicions d'edificabilitat i usos.
Haurà de presentar certificat final d'obres de legalització, acreditar el compliment de les
condicions de la llicència i sol·licitat la llicència de primera ocupació.
Haurà d’actualitzar el bé davant la Direcció General del Cadastre i el Registre de la Propietat.
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Segon. Notificar aquest acord al promotor de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

8 Llicència urbanística per a la reforma interior amb afectació estructural d’un habitatge
situat a un edifici residencial bifamiliar entre mitgeres al Pla des Monestir núm. 4 de Maó.
Referència cadastral: 7965104FE0176N0001LQ. Exp. LO-2020-000062
El 7 de maig de 2020, GE/004667/2020, la Sra. amb DNI núm. 41503455R va sol·licitar la llicència
urbanística per a la reforma interior d’un habitatge amb afectació estructural a un edifici residencial
bifamiliar entre mitgeres situat al Pla des Monestir, núm. 4, de Maó, referència cadastral
7965104FE0176N0001LQ, segons el projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr. Daniel Osete Otero,
visat núm. 12/00576/20, de 28-04-2020 del COAIB.
El 13 d’abril de 2021, l’arquitecte municipal emet informe favorable a l’atorgament de la llicència
urbanística sol·licitada amb les següents condicions:

· És preceptiva, en el termini màxim de sis (6) mesos, la presentació del projecte d’execució

·
·
·
·

ajustat a les determinacions del projecte bàsic. La manca de presentació del projecte
d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, cas en
què s’haurà de sol·licitar una nova llicència.
Els acabats de façana i de fusteries exteriors utilitzats per a l’execució de l’obra hauran
de complir l’art.131 de les NNUU del PGOU/2012 vigent.
Les boques d’expulsió dels conductes de ventilació ubicats a la coberta hauran de donar
compliment a l’apartat 3.2.1 del DB HS3 del CTE.
Justificarà el compliment del DB-SI 2 (Propagació exterior) del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) Reial Decret 314/2006 de 17 de Març en referencia a la distància de
separació del finestral de la sala d’estar del pati posterior a les obertures veïnes.
Amb el Projecte Executiu es presentarà Pressupost Execució Material detallat, valorat i
especificat per capítols, conceptes, partides d’obra, amidaments i preus unitaris, d’acord
amb el Capítol 3, Annex I del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Reial Decret 314/2006
10

de 17 de Març.

· S’haurà de regularitzar les dades davant el Registre de la Propietat i la Direcció General
·

de Cadastre.
Amb el Projecte Executiu es presentarà la fitxa de quantificació i valoració del cost
previst de la gestió de residus i l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició
(art.4 RD 105/2008).

El 28 de setembre de 2021, l'advocat municipal d'Urbanisme emet informe.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019,
proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar als efectes previstos 37
(contingut de les llicències) de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de
Maó de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de 2012, pel Ple del Consell Insular de
Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de 08-02-2012, i que va entrar en vigor el 25 de febrer
de 2012), i el text refós aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 20 de juny de 2016,
publicat en el BOIB núm. 157, de 15-12-2016 (TRPGOU), els següents extrems i condicions:
a) Sòl urbà, zona 2 (Carrers de cases. Cases de trast) del TRPGOU.
b) Reforma interior d’un habitatge amb afectació estructural a un edifici residencial
bifamiliar entre mitgeres situat al Pla des Monestir, núm. 4, de Maó, referència cadastral
7965104FE0176N0001LQ, segons el projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr. Daniel Osete
Otero, visat núm. 12/00576/20, de 28-04-2020 del COAIB.
c) Ús: residencial-habitatge (1.2. Habitatge bifamiliar): no varia (dos unitats d’habitatge).
d) Superfície parcel·la: 106,81 m2; front de parcel·la: 6,15 m; ocupació: 82,83% (88,48 m2);
fondària edificable: 18,40 m; aprofitament: 2,31 m2/m2; alçada reguladora: 8,33 m; núm. de
plantes: 3 (PB + 2). Superfície intervenció: 35,97 m2 a efectes liquidació ICIO.
e) Pressupost d’execució material: 41.566,34 euros.
f) Valoració gestió de residus: 632,50 euros.
g) S’haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament en el moment d’iniciar-se les obres,
l’import del qual serà d’un 125 % dels costos estimats corresponents a l’adequada gestió dels
residus generats en l’obra, per mitjà del certificat de l’autor del projecte i/o valorització
efectuada per l’Administració, en compliment de l’article 28 del Pla Director Sectorial per a
la Gestió de Residus no perillosos de Menorca. A més, el contractista haurà de lliurar un
contracte amb un gestor autoritzat de residus.
La fiança es tornarà desprès de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
11
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h) Condicions de la llicència establertes a l’informe de l’arquitecte municipal:
· És preceptiva, en el termini màxim de sis (6) mesos, la presentació del projecte
d’execució ajustat a les determinacions del projecte bàsic. La manca de presentació
del projecte d’execució dins aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció
dels efectes, cas en què s’haurà de sol·licitar una nova llicència.
· Els acabats de façana i de fusteries exteriors utilitzats per a l’execució de l’obra
hauran de complir l’art.131 de les NNUU del PGOU/2012 vigent.
· Les boques d’expulsió dels conductes de ventilació ubicats a la coberta hauran de
donar compliment a l’apartat 3.2.1 del DB HS3 del CTE.
· Justificarà el compliment del DB-SI 2 (Propagació exterior) del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE) Reial Decret 314/2006 de 17 de Març en referencia a la distància
de separació del finestral de la sala d’estar del pati posterior a les obertures veïnes.
· Amb el Projecte Executiu es presentarà Pressupost Execució Material detallat,
valorat i especificat per capítols, conceptes, partides d’obra, amidaments i preus
unitaris, d’acord amb el Capítol 3, Annex I del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
Reial Decret 314/2006 de 17 de Març.
· S’haurà de regularitzar les dades davant el Registre de la Propietat i la Direcció
General de Cadastre.
· Amb el Projecte Executiu es presentarà la fitxa de quantificació i valoració del cost
previst de la gestió de residus i l’estudi de gestió de residus de construcció i
demolició (art.4 RD 105/2008).
i) Condicions de la llicència establertes a l’informe jurídic:
· De conformitat amb l’article 152.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), quan la llicència d’obres s’ha sol·licitat i
obtingut mitjançant la presentació d’un projecte bàsic, és preceptiva, en el termini
màxim de sis mesos des de la seva concessió, la presentació del projecte d’execució
ajustat a les determinacions d’aquell. L’acte administratiu d’atorgament de la
llicència ha d’indicar expressament aquest deure, i la manca de presentació del
projecte d’execució dins aquest termini n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels
efectes, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.
· De conformitat amb l’article 152.5 de la LUIB, l’ajuntament disposa d’un mes per
tal de comprovar l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic.
Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan municipal competent notifiqui a la
persona interessada una resolució en contra, es poden iniciar les obres. Si l’òrgan
municipal detecta, transcorregut el termini d’un mes, alteracions de les
determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals s’atorgà la llicència, s’ha
d’ordenar la paralització immediata de les obres i la iniciació de l’expedient de
modificació del projecte, llevat dels supòsits prevists a l’article 156.2 d’aquesta llei.
· S’haurà de presentar el programa de control de qualitat i la direcció corresponent,
redactat per un arquitect tècnic, segons disposa l’article 4 del Decret 59/1994, de 13
de maig, pel qual es regula el control de qualitat de l’edificació i del seu ús i
manteniment.
12

·

S’haurà de presentar un contracte formalitzat amb un gestor de residus

autoritzat, juntament amb el projecte d’execució, en compliment de l’article 28 del
Pla director sectorial e residus no perillosos de Menorca, i l’article 263 (control de
l’impacte de les obres) del TRPGOU.
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· Les obres no es podran iniciar fins que no s’hagi aprovat el projecte d’execució, o

hagi transcorregut el termini previst a l’article 152.5 de la LUIB.
· La promotoras, prèviament a l’obtenció de la llicència de primera ocupació, haurà
de regularitzar les superfícies resultants i usos davant de la Direcció General del
Cadastre, mitjançant la declaració prevista als articles 13, 15 i 16 del text refós de la
Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Real Decret Legislatiu núm. 1/2004, de 5
de març.
j) Les persones titulars de la llicència queden subjectes a les responsabilitats i obligacions
establertes a l’article 39 de les normes urbanístiques del text refós del TRPGOU de Maó.
Haurà de comunicar l’inici de l’ocupació de la via pública, en cas de ser necessari.
k) Haurà de complir el que disposen els capítols V i VI de l’Ordenança sobre la protecció de
l’atmosfera contra la contaminació per renous i vibracions (BOIB núm. 77, de 23-06-2018).
l) D’acord amb l’article 151.5 de la LUIB, el començament de qualsevol obra o ús a
l’empara d’aquesta llicència urbanística requerirà en tot cas, comunicació al municipi amb al
menys deu dies d’antelació.
m) Haurà de presentar el certificat final d’obres, acreditar el compliment de les condicions de
la llicència urbanística d’obres, i sol·licitar la llicència de primera utilització o ocupació de
l’edifici, sense la qual no podrà ocupar i usar-los, ni contractar definitivament els serveis
d’energia elèctrica, aigua, gas i serveis de telecomunicacions (article 158.1 de la LUIB).
El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a acabar-les de 24
mesos, segons disposa l’article 38.1 del TRPGOU de Maó, en relació amb l’article 154.2 de la
LUIB. La llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels dos terminis establerts o les
pròrrogues corresponents, no s’han començat o acabat les obres.
Aquests terminis es computen des de la data de comunicació de l’acte d’atorgament de la llicència,
en el cas d’haver-la obtingut d’acord amb un projecte bàsic i d’execució; i des de la comunicació
expressa de l’acte de validació del projecte d’execució o del transcurs del termini d’un mes des de la
presentació a què es refereix l’article 152.6 anterior.
A més, d’acord amb l’article 157 (informació a les obres) de la LUIB, és obligatòria l’exhibició en
el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la identificació de la
persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de forma reglamentària o en el pla general.
La informació continguda en el cartell informatiu s’ha de poder llegir clarament durant el temps que
duri l’execució de l’actuació.

13

Segon.- Notificar aquesta resolució a la promotora de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

9 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, a Cala Llonga núm. 1050 de Maó. Referència cadastral:
1468822FE1116N0001JS. Exp. LO-2021-000029
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En data 01.03.2021, registre d'entrada GE/003392/2021, la representant del promotor sol·licita
llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en parcel·la
núm. 1050 de la urbanització Cala Llonga, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic
redactat per l’arquitecta Marta Concepción de Luis Alba, sense visat col·legial.
En data 16.03.2021, registre de sortida GS-2021-002118, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
activitat i Obra Pública, requereix al promotor l’esmena de deficiències.
En data 26.03.2021, registre d’entrada GE/005173/2021, el representant del promotor presenta part
de l’esmena de deficiències i documentació pendent.
En data 28.07.2021, l’arquitecte municipal informa el projecte amb en el sentit de manifestar la
necessitat d’esmenar el projecte presentat i completar la documentació complementaria.
En data 29.07.2021, registre de sortida GS-2021-006842, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitat i Obra Pública, requereix al promotor l’esmena de deficiències tècniques i documentals.
En data 23.08.2021, registre d’entrada GE/016362/2021, es presenta documentació d’esmena.
En data 20.09.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte bàsic, amb una sèrie
de prescripcions i l’advertiment de necessitat de completar la documentació.
En data 30.09.2021, l'advocada municipal informa favorablement amb l'advertiment d'esmenar la
documentació presentada.
En data 01.10.2021, el promotor presenta amb registre entrada GE/18688/2021 la documentació
esmentada.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
14
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ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos a l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, si no
es compleixen aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa l’obra com a urbà i el qualifica
com a “Zona 4. Cases unifamiliars aïllades en parcel·les”.
b) Llicència municipal per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en
parcel·la núm. 1050 de la urbanització Cala Llonga, del terme municipal de Maó, segons
projecte bàsic redactat per l’arquitecta Marta Concepción de Luis Alba, sense visat
col·legial
c) Paràmetres urbanístics:
• Parcel·la
1.570 m2 (cadastre)
• Ocupació
10,31% m2 (166,86 m2) màxima 20%, compleix
• Aprofitament
0,10 m2/m2, 161,86 m2, màxim 0,25 m2/m2 (compleix)
• Alçada
4,00 m coberta plana
• Ocupants
6 persones (3 dormitoris dobles)
• Places d’aparcament 2 obligatòries, compleix
• Verd integral
1.025,50 m2, 65,00%, mínim 40%, compleix
• Piscina
18 m2
• Superfície intervenció
161,86 m2 liquidació llicència
d) Pressupost execució material (PEM) 86.957,03 €
e) Condicions de la llicència:
· De conformitat amb l'article 152.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
de les Illes Balears (LUIB), en haver-se sol·licitat i obtingut la llicència d'obres
mitjançant la presentació d'un projecte bàsic, és preceptiva, en el termini de màxim de 6
mesos des de la seva concessió, la presentació del projecte d'execució ajustat a les
determinacions d'aquell. La falta de presentació del projecte d'execució dins aquest
termini implica, per ministeri legal, l'extinció dels efectes; i, en aquest cas, s'ha de
sol·licitar una nova llicència.
· De conformitat amb l'article 152.6 de l’LUIB, l'Ajuntament disposa d'un mes per
comprovar l'adequació del projecte d'execució amb el projecte bàsic. Transcorregut
aquest termini sense que l'òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada
resolució en contra, es podran iniciar les obres. Si l'òrgan municipal detecta,
transcorregut el termini d'un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic
d'acord amb les quals es va atorgar la llicència, ordenarà la paralització immediata de les
obres i l’inici d'expedient de modificació del projecte.
· El solar de referència NO disposa dels serveis mínims d'infraestructures urbanístiques
establertes pels articles 22 i 25 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme
d'Illes Balears, quedant supeditada la viabilitat urbanística del projecte a l'efectiu
compliment del que es disposa en el Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial
decret 3288/1978, de 25 d'agost.
f) Condicions llicència (arquitecte municipal)
15
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· Amb el Projecte Executiu es presentarà Pressupost Execució Material detallat, valorat i
especificat per capítols, conceptes, partides d’obra, amidaments i preus unitaris, d’acord
amb el Capítol 3, Annex I del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Reial Decret 314/2006
de 17 de Març.
· El Projecte Executiu s’haurà de presentar visat, d’acord amb l’ Article 2. “Visats
obligatoris”, Reial Decret 1000/2010, de 5 d’Agost, sobre visat col·legial obligatori
g) Haurà de complir el que disposen els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018)
h) L'atorgament de la llicència no eximeix el seu titular del compliment de les obligacions ni
de les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
i) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
j) L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada per la llicència.
k) La persona titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves
clàusules i, a més, el contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques,
segons la classe i destinació del sòl, i les condicions d'edificabilitat i usos.
El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a acabar-les, de
24 mesos, segons disposa l'article 38 de les Normes urbanístiques del PGOU/2012 de Maó, en
relació amb el 154 de l’LUIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis, s'iniciarà l'expedient de
caducitat de llicència.
D'acord amb l'article 154.2, paràgraf 2n, aquests terminis es computaran des de la data de
comunicació de l'acte d'atorgament de la llicència, en el cas d'haver-la obtingut d'acord amb un
projecte bàsic i d'execució; i des de la comunicació expressa de l'acte de validació del projecte
d'execució o del transcurs del termini d'un mes des de la presentació a què es refereix l'article 152.6
anterior.
A més, d'acord amb l'article 157 de l’LUIB, “serà requisit indispensable en totes les obres majors el
de disposar, a peu d'obra, de còpia autoritzada de la llicència municipal, així com la col·locació del
cartell indicador en el qual es faci constar el nom i els llinatges dels tècnics directors i del
contractista, l'ordenança que s'aplica, la data d'expedició de la llicència, el termini d'execució de les
obres, el nombre de plantes autoritzades i el número d'expedient”.
Segon. Notificar aquest acord al promotor de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

10 Llicència urbanística per l’enderroc d’edificació en planta baixa existent entre mitgeres al
carrer Ciutadella núm. 25 de Maó. Referència cadastral: 7465908FE0176N0001SQ. Exp. LO16

2020-000131
En data 17.11.2020, registre d’entrada GE/014530/2020, es presenta projecte d’enderroc
d’edificació planta baixa existent al carrer Ciutadella núm. 25, de Maó, redactat per l’arquitecte
Emilio Fernández Terrés, amb visat COAIB, núm. 12/01457/22, de data 05.11.2020.
En data 18.11.2020, registre d’entrada GE/014545/2020, es presenta documentació complementaria
a la inicialment presentada.
En data 04.12.2020, registre de sortida GS-2020-008622, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública requereix al promotor la presentació de documentació pendent.
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En data 11.12.2020, registre d’entrada GE/015780/2020, es presenta la documentació requerida.
En data 13.09.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte, amb condicions.
En data 30.09.2021, l'advocada municipal d'Urbanisme emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no
emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast. Subzona 2M: Baixamar”.
b) Llicència municipal per a l’enderroc d’edificació existent al carrer Ciutadella núm. 25, de Maó,
segons projecte redactat per l’arquitecte Emilio Fernández Terrés, amb visat COAIB, nº
12/01457/22, de data 05.11.2020.
c) Paràmetres urbanístics:
174,87 m2
· Parcel·la
· Superfície enderroc 174,87 m2
· Volum enderroc
· Liquidació llicència
d) Pressupost (PEM)
e) Valoració gestió residus:

560,38 m3
174,87 m2
8.597,70 €
643,93 €.
17

f) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal,

g)

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-07666363-428F-4462-8259-74623E34223E 19/10/2021 12:43:37 Pag.:18/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

h)

i)

j)
j)
k)

l)

l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a l'adequada gestió dels
residus generats en l'obra, per mitjà del certificat de l'autor del projecte i/o valoració efectuada
per l'Administració, en compliment de l'article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de
Residus no Perillosos de Menorca.
La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
Condicions de la llicència (arquitecte municipal)
• S’hauran d’assegurar correctament les mitgeres dels edificis veïns i el tècnic competent
que assumeix la responsabilitat, haurà d’aportar el Certificat de solidesa estructural de les
mitgeres un cop realitzat l’enderroc.
• S’haurà de tancar correctament l’edifici un cop fetes les feines d’enderroc.
• Un cop finalitzades les obres, el tècnic redactor haurà de presentar el corresponent
Certificat Final d’Obra.
La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada en la llicència.
El titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el
contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe i destinació
del sòl, i les condicions d'edificabilitat i usos.
Haurà de presentar certificat final d'obres, i acreditar el compliment de les condicions de la
llicència.

El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a acabar-les, de
24 mesos, segons disposa l'article 38 de les Normes urbanístiques del PGOU/2012 de Maó, en
relació amb el 154 de la LUIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis, s'iniciarà l'expedient de
caducitat de llicència.
A més, d'acord amb l'article 157 de la LUIB, “serà requisit indispensable en totes les obres majors el
de disposar, a peu d'obra, de còpia autoritzada de la llicència municipal, així com la col·locació del
cartell indicador en el qual es faci constar el nom i els cognoms dels tècnics directors i del
contractista, l'ordenança que s'aplica, la data d'expedició de la llicència, el termini d'execució de les
obres, el nombre de plantes autoritzades i el número d'expedient”.
Segon. Notificar aquest acord a la empresa promotora de les obres.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

11 Llicència urbanística d’habitatge entre mitgeres – obra nova – al carrer Cronista Riudavets
núm. 43 de Maó. Referència cadastral: 7368629FE0176N0001BQ. Exp. LO-2020-000044
En data 27.03.2020, registre d’entrada GE/003943/2020, el representant del promotor presenta el
projecte bàsic per a la construcció d’habitatge entre mitgeres, en c/ Cronista Riudavets, núm. 43, de
Maó, redactat per l’arquitecte Lluis Villalonga Sánchez, sense visat col·legial.
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En data 07.10.2020, l’arquitecte municipal informa sobre la necessitat d’esmenar i/o completar la
documentació presentada.
En data 15.10.2020, registre de sortida GS/2020/007073, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitat i Obra Pública requereix al promotor la presentació de documentació d’esmena i/o
pendent.
En data 09.04.2021, la tècnica de Serveis Jurídics informa que s’ha de notificar a l’interessat
entregant-li copia dels plànols elaborats per l’oficina tècnica municipal, per tal que pugui emplaçar i
delimitar la parcel·la de la seva propietat i implantar l’edifici projectat.
En data 16.06.2021, registre d’entrada GE/012376/2021, es presenta documentació per esmenar la
deficiència assenyalada per l’arquitecte municipal, i projecte executiu amb visat COAIB de data
15.06.2021 i nº 12/00919/21, esmenant les deficiències assenyalades al primer informe i
desenvolupant tècnicament el projecte bàsic.
En data 21.07.2021, l’enginyer municipal informa favorablement la sol·licitud de trasllat de fanal,
sempre i quan es compleixin tots els condicionants detallats al seu informe.
En data 27.07.2021, l’enginyera tècnica municipal informa favorablement el trasllat de l’arbre,
seguint els passes referits dins el seu informe
En data 20.09.2019, registre d’entrada GE/017871/2021, es presenta l’acceptació pel promotor de la
delimitació de solar proposta per l’Ajuntament.
En data En data 21.09.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement la documentació
presentada, amb prescripcions.
En data 30.09.2021, l'advocada municipal d'Urbanisme emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
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que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-07666363-428F-4462-8259-74623E34223E 19/10/2021 12:43:37 Pag.:20/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no
emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast”.
b) Llicència municipal per a la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, en c/ Cronista
Riudavets, núm. 43, de Maó, segons projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Lluis
Villalonga Sánchez, amb visat COAIB de data 15.06.2021 i nº 12/00919/21.
c) Paràmetres urbanístics:
96,00 m²
· Parcel·la
61,06% (58,62 m²)
· Ocupació
1,83 m²/m2, 175,86 m² conjunt edificat
· Aprofitament
16 m màxim, compleix
· Profunditat edificable
9,10 m cara superior forjat, coberta plana
· Alçada
3 (PB, 1ª i 2ª)
· Núm. Plantes
5 persones (2 dormitoris dobles + i senzill)
· Ocupants
175,86 m2. Liquidació llicència
· Superfície
Pressupost
(PEM)
161.409,75 €
d)
190,44 €.
e) Valoració gestió residus:
f) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal,
l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a l'adequada gestió dels
residus generats en l'obra, per mitjà del certificat de l'autor del projecte i/o valoració efectuada
per l'Administració, en compliment de l'article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de
Residus no Perillosos de Menorca.
La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
g) Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
h) L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
i) Condicions llicència (arquitecte municipal):
1. Previ a l’inici d’obra es sol·licitarà la presència del titular de l’Oficina Tècnica Municipal
per verificar el replanteig de les alineacions viàries.
2. Es donarà compliment a les condicions establertes pels Serveis Tècnics Municipals de
cara la trasllat de la farola i de l’arbre localitzats al front de la parcel·la orientat al
20
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C/Cronista Riudavets.
3. Un cop finalitzada, es presentarà el Certificat Final d’Obra, s’actualitzaran les dades
davant la Direcció General de Cadastre i del Registre de la Propietat. Es sol·licitarà la
Primera Ocupació de l’immoble.
4. Condicionar la Primera Ocupació de l’immoble:
1. Al compliment íntegre a l’Article 131 de les NNUU del PGOU/2012, Normes
específiques per a la imatge de ciutat històrica, pel que fa a materials i colors
d’acabat de les façanes;
2. Al compliment de la delimitació de la parcel·la (alineacions a viari) establerta per
l’Oficina Tècnica Municipal. Plànol nº1 “Parcel·la ubicada al carrer d’Alcúdia i
Carrer Cronista Riudavets, 43 (planta general)
k) Condicions llicència per trasllat de fanal (enginyer municipal):
- S’haurà de realitzar nova arqueta de 30x30x50 cm de paret de bloc de formigó enfoscada
amb morter i amb marc i tapa normalitzades d’enllumenat de l’Ajuntament. Es situarà junt a
fanal traslladat.
- S’haurà de realitzar connexió i extensió de les canalitzacions entubades existents fins a
nova arqueta, procedents dels fanals anterior i posterior al traslladat. Aquestes extensions es
protegiran mitjançant un prisma de formigó.
- S’haurà de realitzar connexió i extensió de la presa de terra formada per un cable
conductor Coure nu de 35mm2. La connexió de la línia de presa a la columna es realitzarà
mitjançant un cable conductor Cu 16mm2 aïllat color groc-verd.
- S’haurà de realitzar nova cimentació.
- Es retirarà el cable existent entre el fanal a traslladar i els fanals anterior i posterior, i es
col·locaran dos trams de nou cable, igual al existent, entre caixes de fusibles dels 3 fanals
afectats. No es permetrà en cap cas empalmes o entroncaments fora de les caixes de fusibles
dels fanals.
- Es reposarà totalment el paviment afectat, realitzant les feines amb la supervisió de la
brigada municipal.
- Tots els materials compliran amb la normativa tècnica vigent i amb el marcat CE pertinent.
- Els treballs elèctrics es realitzaran per professional competent i acreditat. Es presentarà
certificat de l’electricista de que els treballs s’han realitzat segons normativa vigent.
- La comprovació de tot l’anterior es realitzarà conjuntament amb l’encarregat electricista
de la brigada municipal amb el qual s’hauran de posar en contacte (Mario Victori 609647274).
j) Condicions de trasllat de l’arbre (enginyera tècnica municipal)
- El dia abans regar perquè la terra estigui humida i obrir el nou forat perquè s’orei.
- Obrir una síquia al voltant de l’arbre amb el càvec i anar aprofundint fins amollar el pa de
terra amb forma tronc-cònica.
- El nou forat ha de tenir de 2 a 3 vegades l’amplada i profunditat del pa de terra.
- Mesclar la terra extreta amb un adob orgànic.
- Abans de plantar retallar les puntes de les arrels ferides o rompudes i les que siguin massa
llargues.
- Introduir l’arbre al forat procurant que el coll no quedi enterrat, sinó a ras de terra, com
21

k)
l)
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m)

n)
o)

estava originàriament.
- Anar afegint terra i assentant amb el peu per tal d’eliminar bosses d’aire.
- Entutorar amb fermesa l’arbre amb estaques, tirants, etc.
- Fer un primer reg d’uns 50 litres d’aigua.
- El dia següent reomplir amb terra el que s’hagi pogut compactar i tornar a regar.
- La comprovació de tot l’anterior es realitzarà amb el jardiner de la brigada de
manteniment amb el qual s’hauran de posar en contacte al 971352486.
La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada en la llicència.
El titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el
contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe i destinació
del sòl, i les condicions d'edificabilitat i usos.
Haurà de presentar certificat final d'obres, acreditar el compliment de les condicions de la
llicència, i sol·licitar la llicència de primera ocupació.
Haurà d’actualitzar el bé davant la Direcció General del Cadastre.

El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a acabar-les, de
24 mesos, segons disposa l'article 38 de les Normes urbanístiques del PGOU/2012 de Maó, en
relació amb el 154 de la LUIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis, s'iniciarà l'expedient de
caducitat de llicència.
A més, d'acord amb l'article 157 de la LUIB, “serà requisit indispensable en totes les obres majors el
de disposar, a peu d'obra, de còpia autoritzada de la llicència municipal, així com la col·locació del
cartell indicador en el qual es faci constar el nom i els cognoms dels tècnics directors i del
contractista, l'ordenança que s'aplica, la data d'expedició de la llicència, el termini d'execució de les
obres, el nombre de plantes autoritzades i el número d'expedient”.
Segon. Notificar aquest acord al promotor de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

12 Llicència urbanística per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al Camí
d’Atzagotars S/N, polígon 25, parcel·les 136 i 283, finca registral núm. 3.957/2 de Maó.
Referència cadastrals: 07032A02500136 i 07032A02500283. Exp LO-2017-000039
Com antecedent destacable cal esmentar que consta en tràmit la llicència urbanística per a la
legalització de les obres executades, sense títol habilitant, consistent la construcció d’una terrassa
coberta d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al camí des Agotars, sn, polígon 25, parcel·la 136 i
283, referències 07032A02500136 i 07032A02500283, finca registral núm. 3.957/2, terme
municipal de Maó, segons el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr. Fernando Pons
Vidal, visat núm. 12/00155/2017, de 14-02-2017 del COAIB, amb informes tècnic i jurídic
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favorables.
El 16 de març de 2017, registre d’entrada GE/003981/2017, els promotors van sol·licitar la llicència
urbanística per a una nova ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat, situat al camí des Agotars, sn,
polígon 25, parcel·la 136 i 283, referències 07032A02500136 i 07032A02500283, finca registral
núm. 3.957/2, terme municipal de Maó, segons el projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr.
Fernando Pons Vidal, signat el 14 de març de 2017.
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El 23 d’octubre de 2020, l’arquitecte municipal va emetre informe desfavorable sobre aquest
projecte que recull la ampliació d'una terrassa coberta, tipus porxo, amb un nou cos de 8,45 m² i un
nou bany de 8,99 m2, perquè l'ampliació proposada en el present expedient es considera una segona
ampliació que contradiu el que es disposa en l'art. 29 de la Norma Territorial Transitòria.
El 4 d'octubre de 2021 l'advocat municipal d'Urbanisme emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer.- Denegar la lllicència urbanística per a una segona ampliació de l’habitatge existent
consistent en l’ampliació d’una terrassa coberta, tipus porxo, amb un nou cos de 8,45 m2 i un bany
de 8,99 m2, situat al camí des Agotars, sn, polígon 25, parcel·la 136 i 283, referències
07032A02500136 i 07032A02500283, finca registral núm. 3.957/2, terme municipal de Maó, segons
el projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr. Fernando Pons Vidal, signat el 14 de març de 2017,
situat en uns terrenys classificats com a sòl rústic protegit, àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP),
segons el text refós aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 20 de juny de 2016, publicat
en el BOIB núm. 157, de 15-12-2016 (en endavant, TRPGOU), del vigent PGOU de Maó de 2012
(aprovat definitivament el 30 de gener de 2012, pel Ple del Consell Insular de Menorca, publicat en
el BOIB núm. 20 ext., de 08-02-2012, i que va entrar en vigor el 25 de febrer de 2012, i de la Norma
Territorial Transitòria, aprovada pel Ple del Consell Insular de Menorca, el 22 de desembre de 2014,
publicada en el BOIB núm. 3, de 5 de gener de 2015 (en endavant, NTT), pels motius exposats en
l’informe tècnic, de 23 d’octubre de 2020, i jurídic, de 4 d’octubre de 2021, que constitueixen la
motivació d’aquest acord, i que s’incorporaran al text de la resolució.
Segon.- Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm. 3.957/2, polígon 25,
parcel·la 136 i 283, referències cadastrals 07032A02500136 i 07032A02500283, terme municipal de
Maó, a l’empara del que disposa l’article 65.1.a), c), d) i h) del text refós de la Llei de sòl i
rehabilitació urbana, aprovat per Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, i l’article 1.4 del
Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament
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per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de
naturalesa urbanística, la inscripció de l’acord de denegació de la llicència urbanística per una
segona ampliació de l’habitatge.
Tercer.- Notificar aquests acords a les persones interessades.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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13 Llicència urbanística per a la legalització d’obres executades sense títol habilitat de
construcció d’una terrassa coberta a un habitatge unifamiliar aïllat al Camí d’Atzagotars S/N
polígon 25, parcel·les 136 i 283, finca registral núm. 3.957/2 de Maó. Referències cadastrals:
07032A02500136 i 07032A02500283. Exp LO-2017-000022
El 14 de febrer de 2017, registre d’entrada núm. GE/002264/2017, els propietaris/promotors van
sol·licitar la llicència urbanística per a la legalització d’una terrassa coberta d’un habitatge
unifamiliar aïllat, situat al camí d’Atzagotars, sn, polígon 25, parcel·la 136 i 283, referències
07032A02500136 i 07032A02500283, finca registral núm. 3.957/2, terme municipal de Maó, segons
el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr. Fernando Pons Vidal, visat núm.
12/00155/2017, de 14-02-2017 del COAIB.
S’adjunta un informe pericial de l’enginyer en edificació Sr. Borja Llopis Garrido, de 16 de gener de
201/, i una acta de manifestacions de 10 de gener de 2017 sobre l’ús com a habitatge.
El 23 d’octubre de 2020, l’arquitecte municipal va emetre informe favorable a la legalització de les
obres amb els següents paràmetres:
-parcel·la.............................11.303 m2 (Cadastre)
-ocupació.............................3,66 % (414 m2)
-aprofitament.......................0’017 m2/m2, 1,68 % (190 m2)
-alçada.................................< 7 m
-nº plantes...........................1 (PB+1)
-Volum.................................326,14 m3
-Ampliació...........................15 m2 / 48m3 14,72%
El pressupost d’execució material és de 7.985,02 euros.
El 23 de febrer de 2021, registre d’entrada núm. GE/0030310/2021, la presidenta del Consorci per a
la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca sol·licita informació en
relació a l’expedient atès que la Junta de Govern del Consorci, en sessió de 19 de febrer de 20219,
expedient 16/07/02 (PDU-2016-33), va acordar:
«(...) SEGON.- Demolir en la seva totalitat i a costa de les persones interessades, Marcos Antonio
Puig Abbs i Birgit Julia Thielebein, en la seva condició de promotors/propietaris, les obres i
actuacions executades sense llicència municipal a l’emplaçament de referencia (parcel·la 238 del
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polígon 25 del cadastre rústic del terme municipal de Maó) per la raó de no haver-se obtingut per a
les mateixes la seva oportuna legalització i que consisteixen en la construcció d’un aljub
d’aproximadament 1T, obres de reforma en habitatge i construcció d’una porxada de 10 m2 al
2012 i de 5 m2 al 2015 (15 m2 aprox.), havent-se de retornar els terrenys afectats per totes
aquestes al seu estat original i originari, lliures en conseqüència de qualsevol de les actuacions
constructives il·legalment executades a l’interior de l’emplaçament en qüestió.(...)»

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-07666363-428F-4462-8259-74623E34223E 19/10/2021 12:43:37 Pag.:25/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Contra aquesta resolució en data 16 d’abril de 2019 (RE Consorci núm. 311) els Srs. Marco
Antonio Puig Abbs i Julia Thielebein van presentar recurs de reposició davant el Consorci i en el
qual, entre d’altres assumptes, manifesten que estan pendents de la resolució municipal de la
llicència d’obres sol·licitada per a la legalització de les obres (expedients municipals núms.
LO2017000022 i LO2017000033).”
El 4 d'octubre de 2021 l'advocat municipal d'Urbanisme emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer.- Concedir la llicència urbanística per a la legalització d’obres executades sense títol
habilitant sol·licitada fent constar als efectes previstos a l’article 37 (contingut de les llicències) de
les normes urbanístiques del PGOU de Maó de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de 2012,
pel Ple del Consell Insular de Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de 08-02-2012, i que va
entrar en vigor el 25 de febrer de 2012), i del text refós aprovat pel Ple del Consell Insular de
Menorca, de 20 de juny de 2016, publicat en el BOIB núm. 157, de 15-12-2016 (en endavant,
TRPGOU) els següents extrems i condicions:
a)Sòl rústic protegit, en la categoria d’àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP), segons la Norma
Territorial Transitòria, aprovada pel Ple del Consell Insular de Menorca, el 22 de desembre de 2014,
publicada en el BOIB núm. 3, de 5 de gener de 2015, el vigent Pla General d’Ordenació Urbana de
Maó de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de 2012, pel Ple del Consell Insular de
Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de data 08-02-2012, i que va entrar en vigor el 25 de
febrer de 2012), i el text refós aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 20 de juny de
2016, publicat en el BOIB núm. 157, de 15-12-2016 (en endavant, TRPGOU).
b) Legalització de les obres de construcció, sense títol habilitant, d’una terrassa coberta de 15 m2, a
un habitatge unifamiliar aïllat, en situació d’inadequació, situat al camí d’Atzagotars, sn, polígon 25,
parcel·la 136 i 283, referències 07032A02500136 i 07032A02500283, finca registral núm. 3.957/2,
terme municipal de Maó, segons el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr. Fernando
Pons Vidal, visat núm. 12/00155/2017, de 14-02-2017 del COAIB.
25
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c) Ús: residencial unifamiliar aïllat (1 unitat d’habitatge).
d) Parcel·la: 11.303 m2, segons cadastre, i 1Ha, 5a i 17 ca, segons registre; ocupació: 3,66% (414
m2); aprofitament: 0,017 m2/m2m 1,68% (190 m2); altura: < 7m; núm. de plantes: 2 (PB+1PP);
volum: 326,14 m3; ampliació: 15 m2, 48 m3.
e) Pressupost d’execució material: 7.985,02 euros.
f) Condicions de llicència:
1.- De conformitat amb el que disposa l’article 15 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl
rústic de les Illes Balears, l’autorització de les obres comporta la vinculació legal a aquesta
activitat (ús residencial unifamiliar) de la superfície total de la parcel·la en què s’efectuen les
obres (finca registral núm. 3.975/2), que no podrà ser objecte de cap acte dels prevists a
l’article 13 d’aquesta llei mentre subsisteixi l’activitat esmentada.
2.- El projecte presentat ha de mantenir l’ús, la tipologia arquitectònica i constructiva de
l’edificació, així com l’estructura de les tanques, el sistema de vessaments, la vegetació i els
camins, així com la resta de determinacions sobre la protecció del paisatge en sòl rústic que
estableix l’article 273 de les normes urbanístiques del PGOU de Maó.
3.- La promotora, prèviament a l’obtenció de la llicència de primera ocupació, haurà de
regularitzar les superfícies resultants i usos davant de la Direcció General del Cadastre,
mitjançant la declaració prevista als articles 13, 15 i 16 del text refós de la Llei del cadastre
immobiliari, aprovat pel Real Decret Legislatiu núm. 1/2004, de 5 de març.
g) Les persones titulars de la llicència queden subjectes a les responsabilitats i obligacions
establertes a l’article 39 de les normes urbanístiques del vigent PGOU de Maó de 2012.
h) Haurà de presentar el certificat final d’obres, acreditar el compliment de les condicions de la
llicència d’obres, i sol·licitar la llicència de primera utilització o ocupació de l’edifici ampliat, sense
la qual no podrà ocupar i usar-los, ni contractar definitivament els serveis d’energia elèctrica, aigua,
gas i serveis de telecomunicacions (article 145 de la LOUS).
A més, d’acord amb l’article 144 (informació de les obres) de la LOUS, és obligatòria l’exhibició en
el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la identificació de la
persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de forma reglamentària o en el pla general.
Segon.- Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm. 3.957/2, polígon 25,
parcel·les 136 i 283, del terme municipal de Maó, a l’empara del que disposa l’article 65.1.a), c), d)
i h) del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Real Decret Legislatiu 7/2015,
de 30 d’octubre, i l’article 1.4 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les
normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el
Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, la inscripció de l’acord de concessió de la
llicència urbanística per a la legalització de l’ampliació de l’habitatge en una superfície de 15 m2,
als efectes de fer constar la indivisibilitat de la finca i la vinculació de les activitats i els edificis a la
parcel·la esmentada, en compliment de l’article 15 (Vinculació a les parcel·les) de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sól rústic de les Illes Balears, així com la resta de condicions d’atorgament de la
llicència, i la declaració en situació d’inadequació de l’habitatge ampliat.
Tercer.- Comunicar aquests acords al Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl
rústic de l’illa de Menorca, perquè es tracta d’una llicència urbanística de legalització d’obres
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executades sense títol habilitant, segons el que determina l’article 151 (Restabliment de l’ordre
jurídic pertorbat) de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

14 Urgències
S'aprova per unanimitat la incorporación de 3 urgències
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14.1 Aprovació de la 5na certificació de les obres de restauració de part de l'edifici de
l'Hospital de la Illa del Rei. Ref. Cadas.: 07032A01600060000UL. Exp: E00032020000009
Per Junta de govern local de data 22 de març de 2021 es va adjudicar el contracte d’obres per
“Restauración de parte del edificio del conjunto edificado del Hospital de la Illa del Rei de
Mahón” a l’empresa UTE EDIFICIO ILLA DEL REI, amb CIF U05283254, per un import total
de 353.502,00€ (21% IVA: 61.351,59€, total: 292.150,41€), i un període d’execució de 5 mesos i 1
setmana a comptar des de la comprovació del replanteig efectuar el 30 d’abril de 2021.
L’empresa adjudicatària ha presentat la 5na certificació d’obres i la factura núm. 4 de data 30 de
setembre de 2021, per un import de 38.101,98€ (IVA inclòs).
Ambdós documents, la certificació i la factura, han estat conformats favorablement pel tècnic
municipal director de l’obra.
D’acord amb l’article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,i el
plec administratiu les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada
mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin.
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia
juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat
o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels expressats
documents.
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.
El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment
executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions
aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions
d'obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general o seu electrònica
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de l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una factura ajustada
en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit.
La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública, en
el marc de les facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de
les bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a la
disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la normativa vigent,
i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria Delegada d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia de data 26 de
juny de 2019 proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent
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ACORD:
Primer. Aprovar la certificació d’obres num 5na i la factura núm. 5 de data 30 de setembre de
2021, per un import de 38.101,98€ (IVA inclòs) presentades pel contractista Ute Edificio Illa del Rei
amb CIF U05283254.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 38.101,98€ (IVA inclòs) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària U01 1511 6220221 del pressupost municipal vigent.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

14.2 Aprovació del projecte de Millora d'eficiència energètica de l'energètica de l'enllumenat
públic al nucli d'es Canutells, del Terme Municipal de Maó. Exp.: E0462-2021-000001
En data 12.04.2021, la regidora de Microciutat, va donar ordre d’inici de l’expedient de projecte per
a la millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic al nucli d’es Canutells, del terme
municipal de Maó, segons projecte redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Juan Astol Pons
Rosell, sense visat col·legial.
En data 23.04.2021, els serveis jurídics del departament de patrimoni de l’Ajuntament de Maó,
informen que els vial de la urbanització Canutells son de dominic públic, amb l’emissió de certificat
municipal de la mateixa data.
En data 05.10.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte presentat, amb
condicions.
En data 07.10.2021, registre de sortida GS2021/008743, es presenta davant el Consell Insular de
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Menorca, Declaració responsable respecte a que les obres previstes en l'edificació, dins l'àmbit que
afecta la zona de servitud de protecció, no impliquen augment de volum, alçada ni superfície de les
construccions existents, i que s’ajusten als requisits establerts a la Disposició Transitòria Quarta
apartat 3 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, en la redacció donada per la de la Llei
2/2013, de 29 de maig, per a dur a terme les actuacions esmentades a la zona de servitud de
protecció, i que em compromet a mantenir durant el temps inherent a l’execució de les actuacions.
En data 07.10.2021, l'advocat municipal emet el seu informe en els següents termes.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer. Aprovar el projecte sol·licitat, fent constar els efectes previstos en l'article 37 dels NNUU
del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no emplenarse aquestes condicions, l'aprovació quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl com a Sòl Urbà, qualificat com “Zona V-2
Sistema Viari”
b) Projecte municipal de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenar públic al nucli de
Canutells, del terme municipal de Maó, segons projecte redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports, Juan Astol Pons, sense visat col·legial.
c) Paràmetres urbanístics:
· No es modifiquen els paràmetres urbanístics.
· Obra de substitució d’enllumenat públic.
· El pressupost d’execució material total (PEM): 53.536,41 €
Pressupost execució contracta total (PEC):
63.708,33 €
Pressupost bàsic de licitació
77.087,07 €
598,65 euros.
d) Valoració de la gestió de residus:
e) Condicions (arquitecte municipal)
• Donada l’afectació de la via pública, durant la fase d’execució de les obres així com un cop
estiguin executades, aquestes hauran d’obtenir el corresponent seguiment i autorització dels
SSTT Municipals d’Obra Pública sobre les condicions d’acabat, materials i reposició de
voreres, així com els serveis afectats per l’execució d’aquestes obres. En conseqüència,
l’Ajuntament haurà de nombrar un tècnic responsable de l’expedient.
f) Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
g) El titular del projecte haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el
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contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe i destinació
del sòl i les condicions d'edificabilitat i usos.
h) L'aprovació del projecte no eximeix a l'empresa constructora (en el seu cas) del compliment de
les obligacions ni de les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de
l'execució de les obres autoritzades.
El termini màxim per a començar les obres serà de dos (2) mesos, comptats des de la signatura de
l'Acta de comprovació de replanteig de les obres.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per 5 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Rafael Muñoz Campos, adoptant-se
en els seus termes.

14.3 Subvencions per a la rehabilitació de façanes i/o millores en accessibilitat i habitabilitat,
"Millorant ca teva, milloram Maó-2021", publicades en el BOIB núm. 83, de 24 de juny de
2021. Exp. SV-2021-000238
Vistes les bases de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes i/o millores en
accessibilitat i habitabilitat dins de la campanya "Millorant Ca Teva, Milloram Maó-2021",
aprovades per la Junta de Govern Local el 14 de juny de 2021 i publicades en el BOIB núm. 83, de
24 de juny de 2021.
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 5 d'agost de 2021, d'acord amb el que
s'estableix en l'article 8 de les bases.
Estudiades i revisades les sol·licituds presentades per les persones interessades.
Vista l'acta i la proposta de repartiment de subvencions de la Comissió de Valoració reunida el 5
d'octubre de 2021, es fa la següent proposta.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada pel departament d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública
en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
PRIMER.- Admetre les seixanta (60) sol·licituds d'ajuda presentades, dins del termini legal, a la
convocatòria per a la rehabilitació de façanes i/o millores en accessibilitat i habitabilitat dins de la
campanya “Millorant ca teva, milloram Maó-2021”.
SEGON.- Estimar les trenta i cinc (35) sol·licituds que compleixen els requisits de la convocatòria,
30
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atorgant les subvencions pels imports que es detallen a continuació.
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TERCER.- Desestimar les dinou (19) sol·licituds de subvenció que es relacionen a continuació,
assenyalant en cadascuna de les sol·licituds el motiu de la denegació.

QUART.- Tenir per desistides les sis (6) següents sol·licituds, assenyalant en cadascuna de les
mateixes la raó del desistiment.

CINQUÉ.- Notificar per publicació, d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i segons el punt 11 de les bases de
la convocatòria.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 13.11 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
33

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Mónica Carreras Pons

Héctor Pons Riudavets
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LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Mónica Clariana Nicolau,
Secretària General
19/10/2021 12:43:38
Ho certifico als efectes de fe
pública

Héctor Pons Riudavets
19/10/2021 14:16:28
Alcalde
Maó
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