ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 02/11/2021
A Maó, quan són les 13:00 hores del dia 02/11/2021, 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: Sr. Antoni Carrillos Cantò, 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
Secretari accidental: Sr. Carlos Seguí Puntas
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: Sra. María José Camps Orfila, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. Carlos Montes Vivancos, 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 25 d'octubre del 2021
2 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0114-2021-000013
3 Primera certificació de les obres per a la rehabilitació de diversos trams de carrers del TM de Maó.
Exp: E0003-2021-000003
4 Segona pròrroga de la concessió Bar del Poliesportiu Municipal. Exp. E0267-2019-000001
5 Tercera 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
6 Contractació menor de servei per a la redacció de projecte i estudi de seguretat i salut per als
treballs de desbrossament i neteja del penya-segat. Exp. E0049-2021-000109
1

7 Llicència urbanística per a la legalització dipòsit aigua i per a l’obertura de buits de façana i
consolidació de magatzem en Camí Vell de Sant Climent núm. 99, del terme municipal de Maó.
Referència
cadastral:
07032A012000610000
UH,
polígon
12,
parcel·la
61
002100500FE01F0001YI, conjunt edificat. Exp. LO-2017-000118
8 Llicència urbanística per a la legalització de la modificació del projecte bàsic i d’execució per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Riu Pla núm. 12 de Sant Antoni,
Maó. Finca registral: 12.331. Referència cadastral: 9069105FE0196N0001IO. Exp. LO-2020000033

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-D33D4802-7319-4071-A5BB-FA4FDB7E7BED 09/11/2021 9:32:52 Pag.:2/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

9 Llicència urbanística per a la legalització de les obres executades a un edifici aïllat destinat, en
part, a habitatge unifamiliar, i en part, a agrari a la Finca Mirador de Sa Vall o Sant Bartomeu pol.
19 parc. 33, finca registral núm. 19.600 a la Ctra. Maó a Favaritx S/N de Maó. Referència cadastral:
0016000100FE02F0001YW. Exp. LO-2020-000038
10 Llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en una edificació
plurifamiliar entre mitgeres existent, al carrer Vasallo núm. 20 3r 1a de Maó. Referència cadastral
7562610FE0176S0035HA. Exp. LO-2021-000066
11 Llicència urbanística per a la reforma interior d’habitatge unifamiliar aïllat a l’avinguda Passeig
Marítim núm. 11 de Maó. Exp. LO-2021-000086
12 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, en parcel·la núm. 409 de la urbanització Cala Llonga de Maó. Referència cadastral:
126146FE1116S0001QB. Exp. E0491-2021-000060
13 Cessió d'ús del local Dr. Camps, 48 pel curs 2021-22 a l'Associació d'Adults de Menorca. Exp.
E0264-2021-000020

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1 Acta de la sessió 25 d'octubre del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

2 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0114-2021-000013
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;
Comprovada l’existència de crèdit en el vigent pressupost de 2021 per assumir aquestes despeses;
2

S’han emès informe de l’Interventor en data 25/10/21 de les factures
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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:
MARSAVE MALLORCA SL
SERVEIS SOCORRISME I VIGILANCIA AGOST
C01 1721 2279901
FCC MEDIO AMBIENTE SA
CONSERVACIO I MANTENIMENT ARBRAT URBA
SETEMBRE
C02 1710 2270601
FCC MEDIO AMBIENTE SA
CERTIF 9/2021 RECOLLIDA RSU SETEMBRE
C01 1621 2279901
FERROVIAL SERVICIOS SAU
NETEJA I DESINFECCIO COVID-19 SETEMBRE
A01 1711 2270001
COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS SA
RECAPTACIO EXECUTIVA AGOST
S01 9340 2270601

3

19.052,83

23.245,92

226.589,55

18.023,71

20.153,56

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.
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3 Primera certificació de les obres per a la rehabilitació de diversos trams de carrers del TM
de Maó. Exp: E0003-2021-000003
Per Junta de govern local de data 24 de maig de 2021 es va adjudicar el contracte d’obres per
“Rehabilitació superficial d’asfaltat en trams parcials dels carrers Avinguda Port Maó, Passeig
Marítim i Miquel de Verí, de Maó” a l’empresa ANTONIO GOMILA, SA, amb CIF A07405681,
per un import total de 76.835,00€ (21% IVA: 13.335,00 €, total: 63.500,00€), i un període
d’execució de 23 dies a comptar des de la comprovació del replanteig efectuat el dia 10 de juny de
2021.
L’empresa adjudicatària ha presentat la 1ra certificació d’obres (registre d’entrades núm.
REGAGE21e00014771539 de 02 d’agost de 2021 i la factura núm. FE21 583 de data 31/07/2021,
per un import de 84.489,25€ (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 a la memòria 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.
4

La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament de 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 de Urbanisme,
Activitats i Obra Pública, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia de dia
25/06/2019 proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent:
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ACORD:
Primer. Aprovar la certificació d’obres num 1ra (registre d’entrades núm.
REGAGE21E00014771539 de 02 d’agost de 2021 i la factura núm. FE21 583 de data 31/07/2021,
per un import de 84.489,25€ (IVA inclòs) presentades pel contractista ANTONIO GOMILA SA
amb CIF A07405681.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 84.489,25€ (IVA inclòs) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària U02 1711 6190121 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.

4 Segona pròrroga de la concessió Bar del Poliesportiu Municipal. Exp. E0267-2019-000001
La concessió de referència es va adjudicar per la Comissió de Govern, en sessió de data 22.04.1997,
al Sr. F.P.L amb DNI 41486XXXS, per un termini de 18 anys, que finalitzà el 15.05.2015, amb
possibilitat de pròrrogues de 4 anys (a petició del concessionari amb 6 mesos d’antelació al final del
termini inicial del contracte o d’alguna de les seves pròrrogues), fins a un màxim total de contracte
incloses les pròrrogues de 30 anys. (Exp. 6197SE0015).
La Junta de Govern Local, en sessió de data 28.04.2011, va aprovar la subrogació de la titularitat de
la concessió al Sr. O.V.S amb DNI 41501xxxP en les mateixes condicions i pel temps que restés de
la concessió original, quedant plenament subrogat en tots els drets i obligacions de l’anterior
concessionari. (Exp. SP3007SE0083).
Altrament, la Junta de Govern Local de data 27.10.2014 va aprovar la pròrroga de la concessió
durant un termini de 4 anys, des del 15.05.2015 fins al 15.05.2019.
5

En data 19.03.2019 (RE: 4029), el Sr. Oswaldo Vidal Sánchez va sol·licitar una nova pròrroga de la
concessió per 4 anys més, és a dir, del 15.05.2019 fins al 15.05.2023.
Consta en l’expedient informe favorable dels Serveis Jurídics de data 31.12.2020, sense perjudici
d’haver-se sol·licitat la 2a pròrroga únicament amb dos mesos d’antelació a la finalització de la 1a
pròrroga.
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Recordar que el cànon anual que la concessionària haurà d’abonar a l’Ajuntament serà el del període
immediatament anterior, que segons informació facilitada pels Serveis Econòmics és de 10.712,71
euros per l’any 2021, amb la corresponent variació de l’IPC.
L’aprovació correspon a la Junta de Govern Local, per tractar-se d’una competència residual
d’Alcaldia, expressament delegada en la Junta, segons s’estableix en l’apartat e) del decret de
delegació de competències d’Alcaldia en la Junta de Govern Local, de data 25 de juny de 2019.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent:
ACORD:
Primer. Aprovar la 2a pròrroga de la concessió de l’ús privatiu de bé de domini públic del bar situat
al Poliesportiu Municipal, de la qual actualment n’és el concessionari el Sr. O.V.S amb DNI
41501xxxP, durant un termini de QUATRE ANYS, des del 15 de maig de 2019 fins al 15.05.2023,
de conformitat amb l’establert a la clàusula 2 del plec de condicions que regeix aquesta concessió,
amb les mateixes condicions que la concessió inicial.
Segon. El cànon anual que la concessionària haurà d’abonar a l’Ajuntament serà el del període
immediatament anterior, amb la corresponent variació de l’IPC, tenint en compte que per a
l’exercici 2021 ha estat de 10.712,71 euros.
Tercer. Notificar l’acord al Sr. O.V.S. i comunicar-ho als Serveis Econòmics municipals.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

5 Tercera 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.
6

L’empresa adjudicatària ha presentat la 3a certificació d’obres del període del mes de setembre i la
factura núm. 1/2021 – 2021/7367 de data 06/10/2021, per un import de 3.157,52 € (IVA inclòs)
Ambdós documents, Caràtula i la Certificació 3, han estat conformats favorablement pel tècnic
municipal director de l’obra Maria Beneta Orfila Arias en data de signatura del 04/10/2021.
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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 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 servei de Microciutat, 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 l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la 3a certificació d’obres del període del mes de setembre i la factura núm. 1/2021
– 2021/7367 de data 06/10/2021, per un import de 3.157,52 € (IVA inclòs) presentada per l’empresa
ANTONIO RUIZ CARMONA amb NIF 41492447X
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 3.157,52 € (IVA inclòs) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària U02 – 1711 - 6190221 i la seva operació comptable
220210017086 del pressupost municipal vigent.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.

7

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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6 Contractació menor de servei per a la redacció de projecte i estudi de seguretat i salut per
als treballs de desbrossament i neteja del penya-segat. Exp. E0049-2021-000109
D’acord amb el que disposen els articles 16, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura corresponent que haurà de contenir
els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), i que
complementa les bases d’execució del pressupost (BEP).
El Servei d’Obra Pública va demanar via e-mail a dos empreses especialitzades oferta per a la
realització de les especificacions tècniques de la prestació.
De les ofertes presentades, Alberto Correa Rodríguez de la Torre, amb DNI 41.507.088T, amb
número de registre d’entrada d’aquest Ajuntament GE/019529/2021, és l’oferta que s’adapta als
requeriments sol·licitats d’acord amb l’informe emès per Xavier Genestar Marquès de data 19
d’octubre de 2021 referent a la necessitat de contractar el contracte menor de servei consistent en la
redacció del projecte executiu, inclòs estudi de seguretat i salut, per a la neteja i desbrossament de
tot el penya-segat de Maó comprès al Pla Director
A l’aplicació pressupostària U01.1511.2270601 operació 220210019215 del pressupost municipal
per a l’exercici 2021 hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta
contractació.
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: Adjudicar el contracte menor de servei consistent en la redacció del projecte executiu,
inclòs estudi de seguretat i salut, per a la neteja i desbrossament de tot el penya-segat de Maó
comprès al Pla Director a Alberto Correa Rodríguez de la Torre, amb DNI número 41.507.088T, per
un import de 12.890€, més 2.706,90 € corresponent al 21% d’IVA, sent, per tant, d’un import total
de 15.596,90 € i per un termini d’execució de 50 dies
Segon: El contracte s’executarà conforme a les següents condicions:
1.

TERMINI I DURADA DEL CONTRACTE
8
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El termini d'execució del contracte serà de 2 mesos a comptar des de la notificació de
l'adjudicació.
El contracte menor no podrà tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de
pròrroga. De la mateixa manera no es podrà dur a terme la revisió de preus que disposa
la legislació vigent de contractes del sector públic.
2.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ
El projecte es dividirà en intervencions per a cadascun dels sectors considerats al Pla
Director. S’haurà de reflectir, per a cada sector, la zona d’intervenció i el seu abast o
superfície d’actuació sobre els plànols d’alçat i secció, a més d’incorporar fotografies
identificatives.
L'adjudicatari redactor del projecte s’haurà de reunir periòdicament amb els serveis
tècnics d'obra pública de l’Ajuntament i, si escau, amb urbanisme i activitats.
L’adjudicatari redactor del projecte haurà de fer totes les gestions i modificacions fins
que el projecte estigui aprovat per l’Ajuntament i en disposició de poder ser licitat.

3.

LLOC DE LA PRESTACIÓ
El treball es lliurarà per registre d’entrada

4.

DRETS
El que disposa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

5.

TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà d’1 any a comptar des del lliurament definitiu del treball.

6.

OBLIGACIONS
a) El contractista adjudicatari es coordinarà en tot moment amb els tècnics municipals
b) Es realitzaran les modificacions que s'indiquin fins que es consideri acomplerta la
prestació

7.

FORMA DE PAGAMENT DEL PREU
Mitjançant la presentació d’una única factura, a la finalització de la prestació, expedida
per l’ entitat adjudicatària i conformada pel responsable del contracte.

Tercer: Ratificar i assumir l’informe tècnic emès en 19 d’Octubre de 2021 respecte al no
fraccionament del contracte.
Quart: Nomenar com a responsable del contracte al Sr. Xavier Genestar Marquès, enginyer
municipal
Cinquè: El contractista presentarà davant el registre general de l'Ajuntament o electrònicament una
factura ajustada a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit
adreçada a l’alcalde que serà conformada pel tècnic responsable del departament municipal
9

corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El
pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
Sisè: La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor, haurà de
contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP les dades següents:
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·
·
·
·
·
·
·

Nombre, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor.
Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és Junta de Govern Local)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

És imprescindible que consti la referència el número d’expedient: E0049-2021-000109
Setè: Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
Vuitè: Comunicar aquest acord al departament de Tresoreria i comptabilitat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

7 Llicència urbanística per a la legalització dipòsit aigua i per a l’obertura de buits de façana i
consolidació de magatzem en Camí Vell de Sant Climent núm. 99, del terme municipal de
Maó. Referència cadastral: 07032A012000610000 UH, polígon 12, parcel·la 61 002100500FE01F0001YI, conjunt edificat. Exp. LO-2017-000118
En data 11.08.2017, re GE/012692/2017, el representant del promotor sol·licita llicència per a la
realització d’estintolaments i reforma magatzem en camí Vell de Sant Climent, núm. 99, del terme
municipal de Maó, segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Juan Pons Moll, amb visat
COAAT núm. 38158, de data 03.08.2017.
En data 09.07.2018, l’arquitecte municipal informa sobre la necessitat d’esmenar i/o completar la
documentació presentada.
En data 18.07.2018, registre de sortida GS 2018/006647, , la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública, requereix als promotors l’esmena i/o completar la documentació
presentada.
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En data 18.07.2018, registre de sortida GS 2018/006652, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública envia còpia al Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl
rústic de l’illa de Menorca per a que emeti informe sobre la possible nova edificació auxiliar a la
que fa referencia l’arquitecte municipal.
En data 13.02.2019, registre de sortida 7028, es presenta informe sobre la inclusió en el catàleg
d’edificacions en règim especial de l’edificació (exp. Núm. 46 ERE 13710)
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En data 14.02.2019, registre d’entrada 2297, es presenta l’acta d’inspecció del CIME.
En data 24.09.2019, registre d’entrada GE/015031/2019, el representant de la promotora presenta
documentació requerida per l’arquitecte municipal i documentació d’esmena COAAT núm. 9454, de
data 19.07.2019.
En data 27.02.2020, registre d’entrada 2685, la promotora presenta escrit comunicant que iniciarà
obres, juntament amb la aportació de documentació complementaria i d’esmena, entre una altra,
Resolució núm. 2013/409, de 14 d’agost de 2013 favorable a la inclusió en el règim especial
d’edificacions en sòl rústic l’edificació existent en la parcel·la 61 del polígon 12, sempre que
prèviament l’Ajuntament concedeix la legalització de les obres realitzades i s’executen les obres
conforme la llicència concedida.
En data 20.10.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte, amb prescripcions.
En data 21.10.2021, l'advocada municipal d'Urbanisme informa favorablement amb l'advertiment
d'esmenar documentació.
En data 25.10.2021, la promotora presenta amb registre d'entrada GE/020122/2021 la documentació
esmenada.
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 rústic comú,
qualificat com a “Àrea de Transició, interès connector, subíndex-a”.
11

a) Llicència municipal per a la legalització dipòsit aigua i per a l’obertura de buits de façana i

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-D33D4802-7319-4071-A5BB-FA4FDB7E7BED 09/11/2021 9:32:52 Pag.:12/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

b)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

consolidació de magatzem, en camí Vell de Sant Climent, Núm. 99, del terme municipal de
Maó, segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Juan Pons Moll, amb visat COAAT
núm. 38158, de data 03.08.2017 i documentació d’esmena COAAT núm. 9454, de data
19.07.2019.
Paràmetres urbanístics:
Parcel·la
3.571,00 m2 (cadastre)
Ocupació màxima
142,84 m2 (4% de la superficie de la parcel·la)
Ocupació existent
268,00 m2 (7% dades cadastrals, incloent edificacions auxiliars)
Aprofitament màxim 107,13 m2 (3% de la superficie de la parcel·la)
Aprofitament existent 268,00 m2 (7% dades cadastrals, incloent edificacions auxiliars)
Nº plantes
2 (PB+1)
Alçada
6,30 m existent, coberta inclinada 2 vessants-habitatgeLegalització
1,83 m2 enderroc
Liquidació
inferior a 50 m2
Cost execució material (CEM)
150 €
Pressupost execució material (PEM) 14.846,53 €
Valoració gestió residus:
45,72 €.
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.
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 les obres legalitzades.
La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
Condicions de la llicència (arquitecte municipal)
• De cara a fer efectiva la legalització de l’expedient s’enderrocaran els 1’83 m2
incrementats respecte de l’any 2013, envaint l’àmbit de reculada a llindes.
• Un cop finalitzada, es presentarà el Certificat Final d’Obra i es sol·licitarà la inspecció
dels Serveis Tècnics Municipals.
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, sol·licitar la llicència de primera
ocupació i actualitzar les dades a la Direcció General de Cadastre.
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Segon. Notificar aquest acord als promotors de les obres i al Consorci per a la Protecció de la
Legalitat Urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca, als efectes oportuns.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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8 Llicència urbanística per a la legalització de la modificació del projecte bàsic i d’execució
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Riu Pla núm. 12
de Sant Antoni, Maó. Finca registral: 12.331. Referència cadastral: 9069105FE0196N0001IO.
Exp. LO-2020-000033
La Junta de Govern Local, a la sessió de 7 de març de 2016, expedient CM2115LO0146,
antecedents CM2114LO0094 i CM2114LP0025, va acordar concedir llicència per a les obres
d’ampliació en una planta soterrani, destinada a garatge, d’un habitatge unifamiliar aïllat, en
construcció, segons llicència urbanística núm. CM2112LO0062 i modificacions aprovades
CM2114LO0094, situat al carrer Riu Pla núm. 12, del sector Sant Antoni, terme municipal de Maó,
segons projecte d’ampliació redactat per l’arquitecte Sr. Miguel Barca Mir, visat núm. 12/00790/15,
de data 28-08-2015 del COAIB, amb l’esmena de data 23-10-2015 al plànol 03.
Cal posar de manifest que la llicència original CM2112LO0062, es va atorgar per la Junta de
Govern Local, a la sessió d’1 d’octubre de 2012.
El 28 de juny de 2016, expedient CM2116LU0030, mitjançant Decret d’Alcaldia, núm. 2016/1048,
signat per delegació per la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat, es va denegar
la llicència de primera utilització de l’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer Riu
Pla, núm. 12, Sa Nou Pinya, de Sant Antoni, del terme municipal de Maó.
Aquesta resolució es va notificar el 14 de juliol de 2016, a la societat promotora Taller 83, SA.
El 15 de novembre de 2016, registre d’entrada núm. GE/016635/2016, l’entitat Taller 83, SA va
sol·licitar la llicència urbanística per a l’ampliació de la planta soterrani per a destinar-ho a garatge
de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Riu Pla, núm. 12, del sector Sant Antoni, del terme
municipal de Maó, segons projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr. Miguel Barca Mir,
visat núm. 12/00790/15, de 28-08-2015 del COAIB. Segons aquest projecte el promotor és el Sr.
Joan Manuel Serrat Teresa. S’incoa el procediment CM2116LO0118.
El 22 de novembre de 2016, davant del Notari Sr. Alberto Vela Navarro-Rubio, núm. 1969 de
protocol, la companyia Taller 83, SA va efectuar la segregació d’una porció de terreny de 67 m2 de
la finca registral núm. 12.331 destinada a vial i la cessió de la porció segregada a l’Ajuntament de
Maó, condicionada l’eficàcia de la cessió a l’acceptació per part de l’Ajuntament de Maó i a
l’obtenció i l’acreditació de la llicència municipal de segregació. A més, d’una condició resolutòria
per un termini de 4 mesos, per a l’Ajuntament de Maó adoptés els acords d’acceptació de la cessió i
l’atorgament de la llicència de parcel·lació, així com l’assumpció per part de l’Ajuntament de les
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despeses d’inscripció en el Registre de la Propietat de Maó de la segregació i la cessió, inclosos els
de caràcter fiscal si n’hi hagués. Consta a l’expedient CM2119LU0027.
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L’11 d’abril de 2018, expedient CM2116RR0009, vaig emetre informe en el sentit de desestimar el
recurs potestatiu de reposició interposat el16 d’agost de 2016, pel Sr. Joan Manuel Serrat Teresa i la
mercantil Taller 83, SA, contra el Decret d’Alcaldia núm. 2016/104, de 28 de juny de 2016,
expedient CM2116LU0030, de denegació de la llicència de primera utilització de l’habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer Riu Pla, núm. 12, Sa Nou Pinya, de Sant Antoni, del
terme municipal de Maó, finca registral núm. 12.331.
La Junta de Govern Local, en sessió de 23 d’abril de 2018, expedient CM2116LO0118, va acordar
concedir la llicència urbanísticaper a la legalització de les actuacions executades sense títol
habilitant (terrassa i pèrgola) i per a l’ampliació de la planta soterrani per a garatge d’un
habitatge unifamiliar aïllat, en construcció, situat al carrer Riu Pla, núm. 12, del sector Sant
Antoni, terme municipal de Maó, segons projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sr.
Miguel Barca Mir, visat núm. 12/00790/15, de 28-08-2015 del COAIB, i modificacions visat
12/01350/2017, de 31-10-2017 del COAIB. La llicència original es va atorgar l’1 d’octubre de
2012, expedient CM2112LO0062 i ha sofert diverses pròrrogues i modificacions.
Mitjançant Decret d’Alcaldia, núm. 2019/UR2019/0000053, expedient LU2019000027, de 10
d’octubre de 2019, es va acordar denegar la llicència de primera utilització de l'habitatge unifamiliar
aïllat amb piscina (llicències d'obres
2112LO0062, CM2113LO0008, CM2113LO0063,
CM2114LO0094, CM2115LO0146 i CM2116LO0118) al carrer Riu Pla 12 / Nou Pinya 11 del
sector de Sant Antoni de Maó.
El 25 de febrer de 2020, registre d’entrada núm. GE/002535/2020, l’entitat promotora Taller 83, SA
va sol·licitar la llicència urbanística per a la modificació del projecte LO2016000118, per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Riu Pla, núm. 12, Sant Antoni,
terme municipal de Maó, finca registral núm. 12.331, referència cadastral
9069105FE0196N0001IO, segons el projecte titulat refós per a final d’obra d’un habitatge
unifamiliar, redactat per l’arquitecte Sr. Miguel Barca Mir, visat núm. 12/00288/2020, de 21-022020, del COAIB. En realitat, es tracta d’una llicència urbanística per a la legalització de les obres
executades sense ajustar-se al títol habilitant, expedient LO2020000033.
El 20 de març de 2021, registre d’entrada núm. Ge/004770/2021, l’entitat promotora sol·licità
l’emissió del certificat acreditatiu del caràcter positiu del silenci administratiu en relació amb la
sol·licitud de la llicència esmentada.
El 14 d’octubre de 2021, l’arquitecte municipal emet informe favorable amb les prescripcions.
El 25 d'octubre de 2021, l'advocat municipal d'Urbanismet emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
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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:
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Primer.- Concedir la llicència urbanística per a la segregació d’una porció de terreny de de 67 m2
de la finca registral núm. 12.331, situada al carrer Riu Pla, núm. 12, del nucli rural de Sant Antoni,
referència cadastral 9069105FE0196N0001IO, destinada a vial.
Descripció de la finca registral núm. 12.331, inscrita al tom 1594 de l’arxiu, llibre 519, foli 147,
referència cadastral 9069105FE0196N0001IO:
“Urbana: Parcel·la de terreny situada en el paratge de Sant Antoni, a la costa nord del port
y terme municipal de Maó (Menorca, Illes Balears). Es la parcel·la número 1 del plànol,
identificada actualment en el cadastre com carrer Nou Pinya, núm. 3. Segons consta en el
Registre de la Propietat la seva extensió superficial és de 680 m2, i segons amidament actual
de 713 m2. Limita: al nord, amb vial; a l’est, amb la resta de la finca matriu de Panfe, SA;
al sud, amb vial; i a l’oest amb una finca d’un propietari desconegut.”
Descripció de la finca segregada:
“Urbana: Parcel·la de terreny situada en el paratge de Sant Antoni, en el vial carrer Riu
Pla, del terme municipal de Maó (Menorca, Illes Balears). Té forma sensiblement
rectangular i comprén una superficie de 67 m2, totalment inscrita: Limita: pel seu front
(sud), amb el carrer Riu Pla; i mirant des del front esmentat, per la dreta, entrant, en línia
recta de 3,99 m, amb zona vial del carrer Riu Pla; per l’esquerra, en línia recta de 4,47 m,
amb dita zonade vial; i pel fons, amb la resta de la finca matriu. Ús: zona vial.”
Descripció de la resta de la finca matriu:
“Urbana: Parcel·la de terreny situada en el paratge de Sant Antoni, entre els vials carrer
Nou Pinya i carrer Riu Pla, del terme municipal de Maó (Menorca, Illes Balears). És la
resta de la parcel·la núm. 1 del plànol, identificada en el cadastre com carrer Nou Pinya,
núm. 3. Té una superfície segons el Registre de la Propietat, desprès de la segregació
practicada, de 613 m2, i segons l’amidament 646 m2. Limita; pel seu front (nord), amb el
carrer Nou Pinya, i mirant des del front esmentat, per la dreta, entrant, amb la finca núm. 5
del mateix carrer Nou Pinya (referència cadastral 9069104FE0196N0001XO; per
l’esquerra, amb la finca núm. 10 del carrer Riu Pla (referència cadastral
90691067FE0196N0001EO); i pel fons amb la porció segregada.”
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Segon.- Acceptar la cessió de la finca segregada efectuada per l’entitat Taller 83, SA, destinada a
vial, d’una superfície de 67 m2 procedent de la finca registral núm. 12.331, situada al carrer Riu Pla,
núm. 12, del nucli rural de Sant Antoni, referència cadastral 9069105FE0196N0001IO.
El bé immoble cedit té un valor de 634,76 euros.
Les despeses d’escripturació, en cas de que no es fes per acta administrativa, i d’inscripció en el
Registre de la Propietat de Maó seran a càrrec de l’Ajuntament de Maó.
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Abans de l’ocupació i presa de possessió dels terrenys s’haurà de procedir al correcte replanteig de
la finca objecte de cessió, als efectes de la correcta delimitació de les superfícies resultants, i aportar
la georeferenciació de la porció de terreny segregada.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents públics o privats que siguin
necessaris per a formalitzar l’acceptació de la cessió esmentada i la inscripció en el Registre de la
Propietat de Maó.
Quart.- Concedir la llicència urbanística per a la legalització de les obres, 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 7 (conjunts amb ordenacions específiques), subzona 7.4 (Sant Antoni) del
TRPGOU de Maó, que es correspon amb la zona 4e, tipus D, de les normes urbanístiques del nucli
urbà residencial de Sant Antoni, incorporades a l’annex III del TRPGOU.
b) Legalització de les obres executades, sense ajustar-se al títol habilitant, que implicaven una
modificación de la llicència urbanística LO2016000118, per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Riu Pla, núm. 12, Sant Antoni, terme municipal de Maó,
finca registral núm. 12.331, referència cadastral 9069105FE0196N0001IO, segons el projecte titulat
refós per a final d’obra d’un habitatge unifamiliar, redactat per l’arquitecte Sr. Miguel Barca Mir,
visat núm. 12/00288/2020, de 21-02-2020, del COAIB.
c) Ús: residencial unifamiliar.
d) Altura: 5 m; núm. de plantes: 2 (PB+PP); ocupació: 188,81 m2 (26,48 %); sostre edificable:
248,99 m2; i volum màxim: 724,17 m3.
e) Pressupost d’execució material: 11.904 euros.
f) Condicions de llicència establertes a l’informe de l’arquitecte municipal, de 14 d’octubre de 2021:
• 1.- El solar de referencia, NO dispone de los servicios mínimos de infraestructuras
urbanísticas establecidas por el artículo 22 de la Ley 12/2017 de 29 de diciembre sobre
urbanismo LUIB, con lo cual la viabilidad urbanística del presente proyecto queda
supeditada al efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Gestión
Urbanística.
16
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• 2.- Se deberá dar traslado de la resolución del presente expediente a la Oficina Técnica del
Ayuntamiento Maó para que sus servicios técnicos procedan al correcto replanteo de la
parcela, así como al del eje del vial, a los efectos de la delimitación de la concreta superficie
equivalente a la zona gravada por el trazado viario, zona de aparcamiento y/o zona verde
para su cesión al Ayuntamiento de Maó, previsto en la alineación del vial según lo definido
en la Modificación Nº 42 del PGOU/1987.
Así de todos los gastos que devengan de este deslinde serán a cargo del promotor de la obra.
• 3.- Dado que la finca de referencia tiene su frente afectado por la delimitación del Sistema
Viario del Sector Sant Antoni, dado que el único destino de estos suelos afectados es la de
formar parte del sistema de calles del sector, y dado que según expediente CM 2116 LU
0030 el promotor ha aportado la escritura pública de cesión de suelo con una superficie de
67 m2 de la FR 12331, de conformidad con las Ordenanzas de la Modificación Nº 42 del
PGOU/1987 sector Sant Antoni, se debe iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente de la aceptación de estos suelos por parte del Ayuntamiento.
• 4.- Una vez finalizadas las obras los técnicos directores de las mismas deberán presentar el
correspondiente CFO así como la regularización del bien ante la Dirección General del
Catastro.
• 5.- Una vez finalizadas las obras junto con el CFO el director de las mismas deberá
certificar la correcta ejecución de las franjas de retranqueo de conformidad al artículo 10.f
de las Ordenanzas de la Modificación Nº 42 del PGOU/1987: Sector Sant Antoni.
• 6.- La ejecución de la obra deberá tener en consideración el vallado de la finca urbana de
conformidad a lo establecido como normativo en el artículo 10.i. de las NNUU de la
modificación número 42 del PGOU/1987 Sector Sant Antoni vigente.
• 7.- Una vez finalizadas las obras junto con el CFO el director de las mismas deberá
certificar la correcta ejecución del Sistema Autónomo de Depuración, según las
características descritas en el punto 3.2.2 del Anejo 4 del PHB del RD 701/2015 de 17 de
julio.
h) Condicions de la llicència establertes a l’informe jurídic de 25 d’octubre de 2021:
· L’entitat 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.
i) 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.
j) 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).
Cinquè.- Quant a la transgressió de la legalitat urbanística, una vegada consten legalitzades les
actuacions, s’ha de traslladar a l’òrgan municipal competent en matèria de infraccions urbanístiques,
als efectes de l’eventual incoació d’un procediment sancionador per les actuacions realitzades sense
títols habilitant, segons determinen els articles 151 i següents de la LUIB.
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Sisè- Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm. 12.331, referència
cadastral 9069105FE0196N, l’acord de concessió de la llicència urbanística per a la legalització de
les actuacions executades sense ajustar-se al títol habilitant a l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina,
al carrer Riu Pla, núm. 12, del nucli residencial de Sant Antoni, a l’empara del que disposa l’article
56.1.d) 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, als efectes de fer constar les
condicions especials d’atorgament de la llicència urbanística a la finca registral esmentada.
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Setè.- 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 legalització de les obres executades a un edifici aïllat destinat,
en part, a habitatge unifamiliar, i en part, a agrari a la Finca Mirador de Sa Vall o Sant
Bartomeu pol. 19 parc. 33, finca registral núm. 19.600 a la Ctra. Maó a Favaritx S/N de Maó.
Referència cadastral: 0016000100FE02F0001YW. Exp. LO-2020-000038
El 16 de març de 2020, registre d’entrada núm. GE/003701/2020, l’entitat promotora va sol·licitar la
llicència urbanística per a la legalització de les obres executades, sense títol habilitant, a la finca
rústica Mirador de sa Vall, o Sant Bartomeu, situada a la carretera Maó a Favàritx, sn (camí de
Morellet), polígon 19, parcel·la 33, finca registral núm. 19.600, del terme municipal de Maó, segons
el projecte tècnic redactat per l’arquitecta Sra. Roser Román Rivas, visat núm. 12/00405/20, de 1303-2020 del COAIB.
Aquesta sol·licitud de llicència es presenta en compliment del requeriment efectuat pel Decret núm.
4, de 27 de gener de 2021, del President del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en
sòl rústic de l’illa de Menorca, expedient PDU-2018-31. Consta a l’expedient municipal
DR2020000003.
Cal tenir en compte els següents antecedents:
1r.- El 26 de maig de 2003, expedient 3003PN0004, mitjançant Decret d’Alcaldia es va
otorgar la segregació de dos parcel·les, una d’elles, de 200.000 m2, objecte del present
procediment de legalització, segons un projecte redactat per l’arquitecte Sr. Francisco Javier
de Medrano de Olives, d’octubre de 2002, on figura una edificació destinada a habitatge del
pagès, sala de munyir i formatgeria, d’una superfície total de 443,70 m2.
2n.- El 31 d’octubre de 2011, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Maó, expedient
CM2116LO0036, va atorgar la llicència urbanística per a la reforma de l’habitatge
unifamiliar aïllat, a la finca Sant Bartomeu (també Mirador de sa Vall), situat a la carretera
de Favàritx, polígon 19, parcel·la 33, finca registral 19600, del terme municipal de Maó,
18

promogut per l’entitat Índigos Energías Renovables, SL, segons el projecte bàsic i
d’execució redactat per l’arquitecta Sra. Roser Román Rivas, amb visat COAIB, núm.
12/00198/16, de 3.03.2016.
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3r.- El 31 d’octubre de 2011, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Maó, expedient
CM2116LO0055, va atorgar la llicència urbanística per a la reparació de cobertes en
edificacions annexes a habitatge unifamiliar aïllat, a la finca Sant Bartomeu (també Mirador
de sa Vall), situat a la carretera de Favàritx, polígon 19, parcel·la 33, finca registral 19600,
del terme municipal de Maó, promogut per l’entitat Índigo Energías Renovables, SL, segons
el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta Sra. Roser Román Rivas, amb visat
COAIB, núm. 12/00353/16, de 14.04.2016.
4t.- El 20 de juny de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018/684, expedient
LU2018000018, pels motius que consten detallats a l’informe de 14 de juny de 2018, del
tècnic de gestió d’inspecció d’obres, s’acordà:
Primero.- Denegar la licencia de primera utilización de la vivienda reformada en Crrt.
Favaritx S/N, con referencia catastral 001600100FE02F0001YW, al aumentar la superficie
construida (edificabilidad) destinada a la vivienda (el “salón de verano” computa al 100 %,
se ha cerrado la porchada mediante carpintería interior por lo que computa al 100 %, se ha
incrementado un espacio de 29’05 m2 como vivienda y que antes estaba calificado como
almacén, y se ha habilitado un espacio como garaje anexo a vivienda).
Además la intervención estructural en la edificación residencial ha sido mayor y no esta
contemplada en los planos del estado final y no se ha justificado el cumplimiento de las
condiciones técnicas de la fosa séptica homologada.
Segundo.- Al haber habido un incremento de la superficie de la vivienda no amparada y
excediéndose de la licencia municipal procede remitir copia del presente acuerdo, junto al
acuerdo de concesión de licencia según expediente CM2116LO0036, al Consorci per a la
legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca.
Aquesta resolució no va ser recorreguda per l’entitat promotora.
5è.- El 20 de juny de 2018, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2018/685, expedient
LU2018000017, pels motius que consten detallats a l’informe de 14 de juny de 2018, del
tècnic de gestió d’inspecció d’obres, s’acordà:
“Primero.- Denegar la licencia de primera utilización de reparación de cubiertas en
edificaciones anexas a vivienda (Licencia de obras CM2116LO0055) situadas en Crta.
Favaritx S/N, parcela 33 del polígono 9,del T.M. Maó, sin referencia catastral
individualizada, al haber realizado obras no amparadas en licencia municipal y consistentes
en intervenciones estructurales de sustitución de entrevigado, apeos interiores, fachadas
nuevas, cambio de uso de parte de las edificaciones y presunto cambio de uso del conjunto
19

edificado (instalaciones de aerotermia y carpinteria interior y exterior de librillo no
habituales en una edificación agrícola sin uso).
Segundo.- Dar trasllado de la resolución que se adopte, junto al acuerdo de concesión de
licencia de obras expediente CM2116LO0055, al Consorci per a la protecció de la legalitat
urbanística en sòl rústic de l’illa de Menorca.”
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Aquesta resolució no va ser recorreguda per l’entitat promotora.
En els informes del tècnic de gestió d’inspecció d’obres, emesos el 14 de juny de 2018, es constata
que l’entitat promotora presentà un certificat final d’obres i d’habitabilitat de l’habitatge visat núm.
12/00438/18, de 28-03-2018 del COAIB, subscrit per l’arquitecta Sra. Roser Román Rivas, on
consta que les obres acabaren el 22 de març de 2018, i un certificat final d’obres de les edificacions
annexes visat núm. 12/00437/18, de 28-03-2018 del COAIB, subscrit per la mateixa arquitecta. En
aquests dos certificats també es reconeix les obres executades sense ajustar-se a les llicències
urbanístiques atorgades.
Aquests documents posen de manifest l’extralimitació de les obres executades respecte de les obres
autoritzades a les dos llicències urbanístiques esmentades, i que la superfície destinada a habitatge
ha augmentat a costa de la superfície abans destinades a usos agraris, que ha disminuït.
El 24 de juny de 2021, el conseller executiu d’Economia i Territori del Consell Insular de Menorca,
remet documentació relativa a la catalogació d’edificació en règim especial (ERE), Mirador de Sa
Vall de Favàritx, polígon 19, parcel·la 33, terme municipal de Maó. Entre ells, la Resolució núm.
198, de 9 d’agost de 2019, per la qual es va acordar:
“PRIMER.- Emetre informe favorable per a la l’edificació a la finca Mirador de Sa Vall (referència
cadastral de l'immoble 001600100FE02F0001YW), d’habitatge amb una superfície de 356 m2 d’ús
residencial ( 263 m2 en planta baixa, 15 m2 de porxada comptabilitzats al 50% i 78 m2 en planta
primera), i un forn de pa amb una superfície de 10 m2 d’ús complementari al residencial, situades
al polígon 19 parcel·la 33 del terme municipal de Maó i construït amb anterioritat al 1956, en el
règim especial al que fa referència la disposició transitòria quarta del PTI, corresponent a
l’Ajuntament, en el seu cas, la seva regularització mitjançant la definició del règim jurídic
aplicable.
En qualsevol cas, s’hauran de respectar les determinacions contingudes en la disposició transitòria
quarta del PTI, segons la qual es podran autoritzat obres de reforma, rehabilitació o reconstrucció
en els edificis objecte del present informe, que tinguin la qualificació urbanística de ERE per part
del Pla General, sempre que no impliquin un canvi d’ús i sense que es puguin superar els
paràmetres de l’edificació precedent per que fa a superfície edificable, altura màxima, nombre de
plantes, superfície d’ocupació i volum edificat, sense perjudici de l’aplicació de la llei de sòl rústic
de les Illes Balears, del PGOU de Maó, el PORN de l’Albufera des Grau i altra legislació vigent
que li sigui d’aplicació. (…)”
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Aquesta resolució és objecte del recurs contenciós-administratiu procediment ordinari
0000014/2020 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, interposat per l’entitat
Indigo Energías Renovables, SL.
El 27 de maig de 2020, el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori certifica que aquesta actuación no té relació directa amb la gestió de cap
lloc de la Xarxa Natura 2000, no és necessària cap gestió, i no pot afectar-los de forma apreciable,
d’acord amb el que estableix l’article 39.4 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservación
dels espais de rellevància ambiental (LECO).
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El 7 de juliol de 2020, la inspectora d’Obres del Consorci informa en el sentit següent:
“Atès tot l’exposat i d’acord amb l’article 189.3.b) de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, inform que EXPEDIENTE PARA LA LEGALIZACIÓN DE LAS
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REFORMA REALIZADAS LAS EDIFICACIONES SITAS EN LA
FINCA MIRADOR DE LA VALL, c/carretera de Favaritx, polígono 19, parcela 33, Mahón,
Menorca Islas Baleares», segons projecte redactat per l’arquitecta Roser Román Rivas amb visat
COAIB 12/00405/20 de 13.03.2020, si abasta la totalitat dels actes i usos que són objecte de
l’expedient d’infracció urbanística del Consorci núm. PDU – 2018 –31.
Tot i això, sense perjudici del que resolgui l’òrgan judicial competent respecte de les actuacions
executades, sense títol municipal habilitant, corresponents en planta baixa: a la nova zona d’accés i
el nou saló d'estiu i, en planta pis al nou terrat transitable.”
El 23 de desembre de 2020, registre d’entrada núm. GE/016484/2020, l’entitat promotorar presenta
un escrit requerint l’impuls del procediment, atès el requeriment que ha rebut del Consorci.
Aquest escrit d’impuls es reitera el 3 de març de 2021, el 10 de març de 2021, el 17 de març de
2021, el 31 de març de 2021, el 8 d’abril de 2021, el 16 d’abril de 2021, el 28 d’abril de 2021, el 5
de maig de 2021, el 13 de maig de 2021 i el 18 de maig de 2021.
El 5 d’agost de 2021, l’arquitecte municipal emet informe favorable amb les següents prescripcions:
• 1.- Una vez ejecutadas las obras se deberá presentar el correspondiente final de obra de
legalización de las mismas, haciendo hincapié en la certificación correspondiente sobre el
cumplimiento de las condiciones técnicas de la fosa séptica homologada según las
características descritas en el punto 3.2.2 del Anejo 4 y del artículo 81.3 del PHB, así como
la regularización del bien inmueble ante la Dirección General del Catastro.
• 2.- La consolidación de los gallineros para destinarlos a instalaciones de jardín y aseos
contraviene lo establecido en el articulado del PORN/2003 (AD 16-05-2003), dado que
expresamente se prohíbe el cambio de uso de las edificaciones no residenciales
consuetudinarias que conforman un conjunto edificado, no obstante dada la resolución
favorable de la DG Espais Naturals i Biodiversitat la viabilidad urbanística pasaría por la
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solicitud de una declaración de interés general, de conformidad a la Ley 6/1997 de 8 de
julio
LSR que en su globalidad posibilitaría dichas obras.
• 3.- De conformidad al expediente CM 2116 LO 0055, proyecto básico y de ejecución con
visado colegial número 12/353/16 de fecha 14-04-2016 para la reparación de las cubiertas
en edificaciones anejas a la vivienda unifamiliar aislada sita en la finca rústica El Mirador
de sa Vall, que obtuvo su preceptiva licencia por acuerdo de la JGL de fecha 31-10-2016, se
autoriza la reparación de una pérgola con una superficie total máxima de 38,03 m2. El
expediente de legalización con visado 12/00405/20 define dos pérgolas que tienen una
superficie total de 52,76 m2 (22,00 m2 + 30,76 m2), en aplicación de la normativa
urbanística vigente PTI/2003 (AD 13-06-2006) de las NTT/2014 (AD 28-10-2017) y del
PGOU/2012 (AD 08-02-2012) para esta categorización de suelo rústico se prohíbe
expresamente la ampliación de dicho elemento constructivo. En consecuencia, se deberá
reconducir dichas pérgolas a las dimensiones autorizadas en el expediente CM 2116
LO0055.
• 4.- Se debe indicar que estos anejos a día de hoy se hallan inactivos, en consecuencia, las
obras propuestas sobre ellos exclusivamente pueden contemplarse como mantenimiento de
los bienes inmuebles sin modificación de uso alguno, estos edificios no deben destinarse a
uso distinto que el actual, de conformidad con el articulado del PORN/2003 (AD 16-052003) del PTI/2003 (AD 13-06-2006) de las NTT/2014 (AD 28-10-2017).
• 5.- Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en la resolución favorable de la DG
Espais Naturals i Biodiversitat al expediente legalización de las obras ejecutadas en el
conjunto edificado de la finca rústica Polígono 19 Parcela 33.
El 14 d’octubre de 2021, l’arquitecte municipal emet un segon informe, on conclou que no són
autoritzables en la seva totalitat les obres definides en l’expedient de legalització amb visat
col·legial 12/00405/20. Afegint que la present conclusió difereix de la redactada el 5 d’agost de
2021 atès que la categorització de sòl rústic protegit on es substenta el conjunt edificat no hauria
d’admetre una autorització administrativa condiciona a prescripcions. Indicant les següents
prescripcions:
• 1.- La consolidación de los gallineros para destinarlos a instalaciones de jardín y aseos
contraviene lo establecido en el articulado del PORN/2003 (AD 16-05-2003), dado que
expresamente se prohíbe el cambio de uso de las edificaciones no residenciales
consuetudinarias que conforman un conjunto edificado.
• 2.- De conformidad al expediente CM 2116 LO 0055, proyecto básico y de ejecución con
visado colegial número 12/353/16 de fecha 14-04-2016 para la reparación de las cubiertas
en edificaciones anejas a la vivienda unifamiliar aislada sita en la finca rústica El Mirador
de sa Vall, que obtuvo su preceptiva licencia por acuerdo de la JGL de fecha 31-10-2016, se
autoriza la reparación de una pérgola con una superficie total máxima de 38,03 m2. El
22
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expediente de legalización con visado 12/00405/20 define dos pérgolas que tienen una
superficie total de 52,76 m2 (22,00 m2 + 30,76 m2), en aplicación de la normativa
urbanística vigente PTI/2003 (AD 13-06-2006) de las NTT/2014 (AD 28-10-2017) y del
PGOU/2012 (AD 08-02-2012) para esta categorización de suelo rústico se prohíbe
expresamente la ampliación de dicho elemento constructivo. En consecuencia, se deberá
reconducir dichas pérgolas a las dimensiones autorizadas en el expediente CM 2116
LO0055.
• 3.- Se debe indicar que estos anejos a día de hoy se hallan inactivos, en consecuencia, las
obras propuestas sobre ellos exclusivamente pueden contemplarse como mantenimiento de
los bienes inmuebles sin modificación de uso alguno, estos edificios no deben destinarse a
uso distinto que el actual, de conformidad con el articulado del PORN/2003 (AD 16-052003) del PTI/2003 (AD 13-06-2006) de las NTT/2014 (AD 28-10-2017).
El 26 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 llicència urbanística per a la legalització de les obres executades, sense títol
habilitant, a la finca rústica Mirador de sa Vall, o Sant Bartomeu, situada a la carretera Maó a
Favàritx, sn (camí de Morellet), polígon 19, parcel·la 33, finca registral núm. 19.600, del terme
municipal de Maó, segons el projecte tècnic redactat per l’arquitecta Sra. Roser Román Rivas, visat
núm. 12/00405/20, de 13-03-2020 del COAIB, i objecte del procediment de restabliment PDU2018-31 incoat pel Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l’illa de
Menorca, pels motius exposats en l’informe de l’arquitecte municipal, de 14 d’octubre de 2021, i
jurídic, de 26 d’octubre 2021, que constitueixen la motivació d’aquest acord, i que s’incorporaran al
text de la resolució, per incompliment dels articles 60 i 61 del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals
de s’Albufera des Grau, aprovat definitivament el 16 de maig de 2003 (BOIB núm. 89, de 26 de
juny de 2003, en relació amb l’article 274 (Activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar)
apartat 3 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 (TRPGOU) del Pla General d’Ordenació Urbana d
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 la resta de normativa citada als informes esmentats.
Segon.- Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm. 19.600, polígon 19,
parcel·la 33, l’acord de denegació de la llicència urbanística per a la legalització de les obres
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executades sense títol habilitant, a l’empara del que disposa l’article 65.1.a), c) 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.
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl
rústic de l’illa de Menorca, atès el procediment de restabliment de l’ordre jurídic infringit PDU2018-31, per a que adopti si pertoca les mesures necessàries per a restablir la legalitat urbanística o
la realitat física i per l’exigència de la responsabilitat sancionadora, tal com determina l’apartat 3 de
l’article 163 (Concepte, classes i conseqüències de les infraccions urbanístiques) de la Llei 12/2017,
de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
Quart.- Notificar a les persones interessades.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

10 Llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en una edificació
plurifamiliar entre mitgeres existent, al carrer Vasallo núm. 20 3r 1a de Maó. Referència
cadastral 7562610FE0176S0035HA. Exp. LO-2021-000066
En data 06.04.2021, registre d’entrada GE/005595/2021, es presenta projecte bàsic i executiu per a
la reforma i canvi d’us d’un local a habitatge en edificació plurifamiliar entre mitgeres, en c/Vasallo,
núm. 20, 3r-1ª, de Maó, segons projecte redactat per l’arquitecte Enrique Ulldemolins Vidal, amb
visat COAIB núm. 12/00505/21 de data 06.04.2021.
En data 28.04.2021, registre de sortida GS-2021-003590, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública, requereix a la promotora l’esmena i/o presentació de documentació
complementaria.
En data 09.06.2021, registre d’entrada GE/0119462021, presenta escrit sol·licitant la tramitació
urgent de la llicència.
En data 10.06.2021, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública, demana la
tramitació urgent de l’expedient.
En data 21.06.2021, l’arquitecte municipal informa sobre la necessitat d’esmenar la documentació
presentada.
En data 22.06.2021, registre de sortida GS-2021-005504, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública, requereix a la promotora l’esmena i/o presentació de documentació.
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En dates 03.09.201. registre d’entrada GE/017128/2021 i 22.09.2021, registre d’entrada
GE/018140/2021, es presenta documentació d’esmenes i complementaria, amb visat COAIB núm.
12/01421/21, de data 22.09.2021.
En data 25.10.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte bàsic i executiu per a
la reforma i canvi d’us d’un local a habitatge en edificació plurifamiliar entre mitgeres, en c/Vasallo,
núm. 20, 3r-1ª, de Maó, segons projecte redactat per l’arquitecte Enrique Ulldemolins Vidal, amb
visat COAIB núm. 12/00505/21 de data 06.04.2021 i documentació d’esmenes, amb visat COAIB
núm. 12/01421/21, de data 22.09.2021.
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En data 26.10.2021, l'advocada municipal 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 3: Illes de cases amb edificis entre mitgeres. Eixample”.
b) Llicència municipal per a la reforma i canvi d’us d’un local a habitatge en edificació
plurifamiliar entre mitgeres, en c/Vasallo, núm. 20, 3r-1ª, de Maó, segons projecte redactat per
l’arquitecte Enrique Ulldemolins Vidal, amb visat COAIB núm.12/00505/21 de data
06.04.2021 i documentació d’esmenes, amb visat COAIB núm. 12/01421/21, de data
22.09.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
· Parcel·la
1.402,00 m² (Cadastre)
· Fondària edificable
12 m existent (no es modifica)
· Núm. Plantes PB+3
5P (PS+PB+4) 3 (PS+PB + 2)Existent (no es modifica)
· Ús compatible
1.3 Ús residencial habitatge plurifamiliar
· Habitatge
6 usuaris (3 dormitoris dobles)
· Aparcament 1 plaça
1 plaça. Compleix
· Liquidació llicència
109,00 m2.
d) Pressupost (PEM)
38.561,48 €
e) Valoració gestió residus: 79,12 €.
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
25
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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)
· Els conductes de ventilació hauran de pujar fins la coberta i donar compliment al DB HS 3
del CTE.
j) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
k) 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.
l) 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.
m) Haurà de presentar certificat final d'obres, acreditar el compliment de les condicions de la
llicència i sol·licitar la llicència de primera ocupació.
n) 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 a la promotora de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

11 Llicència urbanística per a la reforma interior d’habitatge unifamiliar aïllat a l’avinguda
Passeig Marítim núm. 11 de Maó. Exp. LO-2021-000086
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En 03.05.2021, registre d’entrada GE/009087/2021, es presenta projecte bàsic i executiu per a la
reforma interior d’habitatge unifamiliar aïlladaa l'avinguda Passeig Marítim núm. 11, de Maó,
segons projecte redactat per l’arquitecte Gabriel Montañés Albertí, amb visat COAIB núm.
12/00558/21 de data 16.04.2021.
En data 14.09.2021, registre d’entrada GE/017568/2021, el promotor sol·licita urgència en la
tramitació de l’expedient donada la situació personal t’invalides d’un dels ocupants de l’habitatge.
En data 14.10.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte presentat.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-D33D4802-7319-4071-A5BB-FA4FDB7E7BED 09/11/2021 9:32:53 Pag.:27/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

En data 20.10.2021, 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 4: Cases unifamiliars aïllades en parcel·les, Subzona 4.B: Cases bifamiliars”.
b) Llicència municipal per a la reforma interior d’habitatge unifamiliar aïllat a l'avinguda Passeig
Marítim núm. 11, de Maó, segons projecte redactat per l’arquitecte Gabriel Montañés Albertí,
amb visat COAIB núm. 12/00558/21, de data 16.04.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
No es modifiquen els paràmetres urbanístics definitoris de l’edifici existent (ocupació,
aprofitament, edificabilitat)
· Superfície parcel·la
849,00 m²
· Tipus d’ordenació Edif. Aïllada
Existent (no compleix, part fora ordenació)
· Ocupació 27%
24,08% (204,500 m2) Existent, no es modifica
· Edificabilitat 0,60 m2/m2
0,39 m²/m2, (333,90 m2) Existent, no es modifica
· Verd integral 35%
358 m2>35%
· Distàncies reculada 5m carrer/3m resta llindes
Existent, no compleix, part fora
d’ordenació
· Núm. Plantes 3(PB+P1+Àtic)2 (PB+P1)
· Altura reguladora 10 m
7,86 m
· Ús compatible 1.1 Ús residencial (no es modifica)
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Liquidació llicència

49,55 m2

d) Pressupost (PEM)
40.173,50 €
e) Valoració gestió residus:
55,95 €
f) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal,
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g)

h)

i)
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.
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.

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.
Tercer. Donar trasllat a l'òrgan municipal competent que, en virtut del decret de delegació de
competències d'Alcaldia de 25 de juny de 2019, es la tinent/a d'Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i
Obra Pública, per a la declaració de fora d’ordenació de la part de l’edificació principal ampliada
sense títol habilitant i la seva inscripció en el Registre de la Propietat .
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

12 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, en parcel·la núm. 409 de la urbanització Cala Llonga de Maó. Referència
cadastral: 126146FE1116S0001QB. Exp. E0491-2021-000060

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-D33D4802-7319-4071-A5BB-FA4FDB7E7BED 09/11/2021 9:32:53 Pag.:29/34
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

En data 13.08.2021, registre d'entrada GE/015883/2021, el representant del promotor sol·licita
llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en parcel·la
núm. 409 de la urbanització Cala Llonga, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic
redactat per l’arquitecte Francisco de Borja Angulo Angulo, sense visat col·legial.
En data 06.10.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte bàsic, amb una sèrie
de prescripcions.
En data 15.10.2021, 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 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. 409 de la urbanització Cala Llonga, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic
redactat pels arquitectes Francisco de Borja Angulo Angulo, sense visat col·legial
c) Paràmetres urbanístics:
• Parcel·la
522,43 m2 (cadastre)
• Ocupació
14% (74,78 m2), màxim 15% (compleix)
• Aprofitament
0,24 m2/m2, 130,37 m2, màxim 0,25 m2/m2
• Alçada
6,85m, coberta plana
• Ocupants
8 persones (4 dormitoris dobles)
• Places d’aparcament 1 obligatòria, compleix
• Verd integral
263,09 m2, 50,35%, mínim 45% (compleix)
• Piscina
21 m2
29
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d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)

• Superfície intervenció
130,37 m2 liquidació llicència
Pressupost execució material (PEM) 155.100,00 €
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.
Condicions llicència (arquitecte municipal)
· 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
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)
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.
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 per la llicència.
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.
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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.
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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 3 vots a favor i 2 abstencions del Sr. Antoni Carrillos Cantó i el Sr.
Rafael Muñoz Campos, adoptant-se en els seus termes.

13 Cessió d'ús del local Dr. Camps, 48 pel curs 2021-22 a l'Associació d'Adults de Menorca.
Exp. E0264-2021-000020
En data 8 d’octubre de 2021 (RE: GE/019143/2021), l’Associació d’Educació d’Adults de Menorca
va sol·licitar a l’Ajuntament de Maó la cessió de l’ús del local ubicat al carrer Doctor Camps, núm.
48, de Maó, els dimarts i dijous de cada setmana, de 9.00 a 10.00 hores, fins al mes de juny de 2022,
amb la finalitat de dur-hi a terme una de les seves activitats; concretament, els cursos trimestrals de
pilates.
L’expedient de referència es concreta en la cessió d’un ús compartit de naturalesa patrimonial; en
concret, es tracta del local de la planta baixa situat al carrer Dr. Camps, núm. 48, de Maó. El citat
immoble consta donat d’alta a l’Inventari de béns municipals, epígraf primer, amb el número
d’ordre 00488.
D’acord amb el que preveu l’article 145.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, es possible atorgar sense concurrència una cessió d’ús d’un bé
patrimonial, a favor d’una associació com la sol·licitant, perquè es tractar d’una entitat sense ànim
de lucre i perquè té una destinació d’utilitat pública o interès social.
La demanda actual, provinent de les diferents associacions i entitats del municipi, relativa a poder
disposar d’espais municipals on poder dur a terme les seves reunions i assemblees, així com les
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activitats respectives, implica una utilització compartida amb altres entitats, per la qual cosa es
gestionarà una agenda.
Aquesta PROPOSTA D’ACORD ha estat formulada per Catalina Ferrer Florit en el marc de la
normativa vigent. En qualitat de regidora d’Atenció Comunitària i en ús de les atribucions que
m’atorga el Decret d’Alcaldia núm. 2020/DA20190000095 de dia 28/09/2020, propòs a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent:
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ACORD:
Primer. Aprovar la cessió d’ús --que podrà ser compartit amb altres entitats que així ho sol·licitin-d’un bé municipal de naturalesa patrimonial, ubicat al carrer Dr. Camps, núm. 48, de Maó, a favor
de l’Associació d’Educació d’Adults de Menorca, entitat sense ànim de lucre, per a la celebració
dels cursos trimestrals de pilates, els dimarts i dijous de 9.00 a 10.00h. fins el 30 de juny de 2022.
Segon. La cessió d’ús del local municipal està subjecte a les següents condicions:
1. Realitzar la neteja i el manteniment de l’immoble. En tot cas, i sempre que es doni el supòsit
d’ús compartit, el local haurà de quedar en les condicions adequades per a l’ús ulterior
d’altres associacions o entitats, fet que comporta la recollida del local després de l’activitat,
la neteja, la recollida selectiva de residus, el control de llums, aixetes, etc.
També aniran al seu càrrec totes les despeses que comporta l’ús dels béns i instal·lacions
objecte de la cessió, incloent-hi els impostos i taxes, i assumeix el deure d’abonar l’import
dels danys i perjudicis que puguin causar als esmentats béns.
2. Les despeses pels subministraments d’aigua i d’electricitat aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Trimestralment, els Serveis Tècnics o els Serveis de l’àrea de participació ciutadana
comunicaran a l’entitat els costos de cada un dels serveis.
Sempre que es doni el supòsit d’ús compartit, les associacions o entitats que facin un ús del
bé municipal establiran unes regles d’ús intern i gestió que regulin el sistema de distribució
de les càrregues derivades del manteniment, custòdia i neteja de l’immoble, i podran recórrer
a criteris com el de la superfície ocupada o el de la intensitat d’usos.
Aquesta regulació haurà de ser comunicada a l’àrea de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament, la qual, per altra banda, durà l’agenda de sol·licituds d’ús d’espais municipals.
3. Haurà de complir totes les normatives vigents quant a l’ús del local, el personal, les
instal·lacions i l’exercici de l’activitat, i haurà d’obtenir totes les autoritzacions
administratives que li siguin d’aplicació. Anirà a càrrec de l’entitat l’abonament dels tributs
que s’hagin de satisfer.
4. Subscriurà la corresponent assegurança de responsabilitat civil, ja que l’Ajuntament no es
farà responsable, ni directament ni subsidiàriament, dels danys materials, personals o morals
que, per acció o omissió, es puguin produir a l’àmbit objecte de la cessió. L’entitat haurà de
presentar la pòlissa de l’assegurança, d’acord amb les activitats que es duguin a terme, previ
a iniciar l’activitat.
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5. Qualsevol activitat complementària que es pugui realitzar a les instal·lacions requerirà prèvia
autorització de l’Ajuntament. De l’exercici i desenvolupament d’aquestes activitats en serà
responsable l’entitat titular de la cessió.
6. Haurà de prestar atenció al compliment de les mesures i/o recomanacions dictades per les
autoritats estatals i/o autonòmiques per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid19, als efectes de prevenir i contenir la citada malaltia.
7. A fer-se responsable del tancament del local després d’emprar-lo.
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8. L’entitat titular ve obligada a retornar les instal·lacions, a la finalització de la cessió, lliure
de qualsevol càrrega. En particular, es farà responsable de la rescissió de qualsevol contracte
subscrit amb tercers que afecti la concessió (contractes de manteniment, laborals,
d’assegurança; o que afectin els servis complementaris, etc.).
9. El personal municipal realitzarà una visita trimestral al local, per verificar el seu estat de
conservació.
10. Els cartells, fullets i altra informació sobre les activitats que desenvolupa l’entitat es
col·locaran a l’espai habilitat amb aquesta finalitat. No es podran posar cartells ni fullets
sense l’autorització de l’Ajuntament.
11. A tota la publicitat o documentació (cartells, díptics, revistes, fullets, etc.) d’informació de
l’entitat a la qual aparegui referenciat el local municipal ha de constar que es tracta d’un
equipament de l’Ajuntament de Maó, i també hi figurarà la col·laboració genèrica de
l’Ajuntament. A més, s’hi haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament, mitjançant
la fórmula “Amb el suport de l’Ajuntament de Maó” i l’anagrama oficial de l’Ajuntament.
12. Les claus del local s’han de retornar el primer dia hàbil posterior a la finalització de la cessió
d’ús. Val a dir que no està permès fer còpies de les claus del local.
13. L’Ajuntament podrà suspendre les activitats quan:
a) Puguin ocasionar qualque deteriorament a les instal·lacions
b) Perilli la integritat física de les persones usuàries
c) Existesquin compromisos adquirits prèviament
d) Incompliment de les obligacions establertes en el present document
14. La cessió d’ús podrà quedar sense efecte, de forma anticipada, respecte a la data de
venciment quan concorri qualcuna de les següents causes:
a) Mutu acord
b) Revocació per incompliment
c) Renúncia de l’entitat cessionària o la dissolució d’aquesta
d) Pèrdua física del bé objecte de la cessió d’ús
e) Extinció del dret que l’Ajuntament ostenti sobre el bé
f) Afectació de l’immoble a un ús o servei públic
g) Excepcionalment, per causa d’interès públic manifest, apreciada per l’Ajuntament, a fi de
destinar l’immoble a altres usos considerats preferents
h) No mantenir en vigor les pòlisses d’assegurança exigides
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De l’extinció anticipada de la cessió, no se’n derivarà cap dret en concepte d’indemnització o
compensació econòmica.
15. La revocació de la cessió per incompliment de l’entitat cessionària serà procedent en els casos
següents:
a) No destinar l’immoble als fins o activitats per als quals es va sol·licitar la cessió d’ús.
b) No prestar la deguda diligència i atenció al compliment de les obligacions de conservació

i manteniment de l’immoble.
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c) Traspàs, cessió o autorització d’ús a tercers sense la deguda autorització municipal.
d) Falta d’ús continuat de l’immoble durant un període superior a un mes.

16. L’entitat titular de la cessió haurà de complir les normes d’ús comú del Centre Cívic Doctor
Camps.
Tercer. Notificar el present acord a l’Associació d’Educació d’Adults de Menorca.
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 13.17 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
EL SECRETARI ACCIDENTAL

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Carlos Seguí Puntas

Héctor Pons Riudavets

Carlos Seguí Puntas,
secretari accidental
09/11/2021 9:32:55

Héctor Pons Riudavets
09/11/2021 10:59:07
Alcalde
Maó
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