ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 19/07/2021
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A Maó, quan són les 13:00 hores del dia 19/07/2021, es reuneixen de forma telemàtica, 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:
President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
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
Vocal: Sra. María Dolores Antonio Florit, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. José Manuel García Pascual, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d'Alcaldia
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Interventor: Sr. Guillem Rotger Coll
Assisteixen com a convidats:
Assessor: Sr. Félix Fernández Terrés
Excusen la seva absència:
Vocal: Sr. Antoni Carrillos Cantò, Tinent d'Alcaldia
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui realitzar la sessió, es procedeix a
obrir el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i dels sobrevinguts, si escau:
1 Acta de la sessió 12 de juliol del 2021
2 Cinquena certificació obres reforma integral 2n tram c/ Moreres, Sant Jordi i 2n tram c/ Bastió PIC 2020. Exp. E0593 2021-000003
3 Contractació del subministrament de material per al manteniment de l’enllumenat públic del
municipi de Maó, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Aprovació. Exp. E0037-2021000003
4 Contractació per lots del subministrament d’equipament per al nou Centre de Dia RGA-RGG,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Adjudicació lot 1 - Mobiliari i declarar desert lot2
- Material fisioteràpia. Exp. E0037-2021-000001
5 Contracte privat, per lots, dels serveis bancaris d’instal·lació i manteniment de TPV físics
(datàfons) i TPV virtuals, per a l’Ajuntament de Maó-Mahón, així com de gestió de rebuts
domiciliats, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Aprovació. Exp. E0073-20211

000002
6 Projecte d’execució corresponent a la llicència urbanística per a les obres de reforma i
consolidació d’un bouer a la finca Califòrnia, Ctra. Maó – Fornells Me-7, Km 2.800, polígon 18,
parcel.la 21, finca registral núm. 5.708-2 de Maó. Exp. LO-2018-000037
7 Llicència urbanística per a la construcció d'una piscina a un habitatge unifamiliar entre mitgeres,
situat a l'Avinguda Josep Anselm Clavé, núm. 135, de Maó, Ref. Cadastral
7855706FE0175N0001AU. Exp. LO-2020-000069
8 Llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres al carrer Sant Antoni
núm. 7 de Maó. Referència cadastral: 7965615FE0176N0001LQ. Exp. LO-2020-000095

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-53A35B29-768E-4843-93BD-C98F64C3963D 28/07/2021 12:00:23 Pag.:2/43
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

9 Llicència urbanística per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ses Moreres
núm. 21 de Maó. Referència cadastral: 8062221FE0186S0001ID. Exp. LO-2021-000042
10 Llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer
Isabel II núm. 47 de Maó. Referència cadastral: 7965308FE0176N0002KW. Exp. LO-2021-000071
11 Llicència urbanística per a l'enderroc d'edificacions existents, en Moll de Llevant, núm. 23, 25,
27 i 29, Port de Maó. Ref. Cadastrals: Moll de Llevant núm. 23, 8464329 FE 0186S 0001HD; Moll
de Llevant núm. 25, 8464328 FE0186S 0001UD; Moll de Llevant núm. 27-29, 8464327 FE0186S
0001ZD. Exp.: LO-2021-000074
12 Llicència urbanística per al canvi d’ús d’un local a habitatge al carrer Vassallo núm. 20, 3er, 2ª de
Maó. Referència cadastral: 7562610FE0176S0036JS (habitatge) i 7562610FE0176S0066GP
(aparcament). Exp. LO-2021-000075
13 Llicència d’obres de modificació del projecte bàsic i d’execució corresponent a la llicència
urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a l'avinguda J.A. Clavé núm.
245 de Maó. Referència cadastral: 7851107FE0175S0000ZF. Exp. E0491-2021-000022
14 Projecte de normalització de finques situades al carrer Infanta 53-55 i carrer Bruixes, Maó. Exp.
E0475-2019-000001
15 Urgències
15.1 Aportació econòmica a la Fundació Menorquina de l'Òpera. Exp. E0670-2021-000015
15.2 Contracte administratiu de serveis, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del servei d’ajuda a domicili en el municipi de Maó. Aprovació. Exp. E0051-2021000009
15.3 Contractació mixta del subministrament i servei d’instal·lació i manteniment de càmeres
d’accés restringit al centre de Maó, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Aprovació.
Exp. E00372021000007
15.4 Compra immoble per a les dependències de la Policia Local. Exp. E0244-2021-000002

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
2

1 Acta de la sessió 12 de juliol del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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2 Cinquena certificació obres reforma integral 2n tram c/ Moreres, Sant Jordi i 2n tram c/
Bastió - PIC 2020. Exp. E0593 2021-000003
Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/DA2019/000147 de data 29 de desembre de 2020 es va adjudicar
el contracte d’obres del “Projecte de Reforma integral del Carrer Sant Jordi, del segon tram del
Carrer Bastió i del segon tram del Carrer Ses Moreres” a l’empresa Antonio y Diego SA, amb CIF
A07116122,
per
un
import
total
de
233.478,37€
(21%
IVA:
40.521,21€,
total:192.958,16€),corresponent al LOT-1 i per un import total de 214.349,99€ (21% IVA:
37.201,23€, total:177.148,76€),corresponent al LOT-2 i un període d’execució de 5 mesos (LOT-1)
i de 4 mesos (LOT-2) a comptar des de la comprovació del replanteig efectuar el 14 de gener de
2021 (LOT-1 i LOT-2)
L’empresa adjudicatària ha presentat les següents certificacions:
a) 5na certificació d’obres corresponent al LOT-1 (registre d’entrada núm. GE/013168/2021 de
29 de juny de 2021 i la Factura núm. 21 128 de data 29 de juny de 2021, per un import de
7.657,03€ (IVA inclòs).
b) 5na certificació d’obres corresponent al LOT-2 (registre d’entrada núm. GE/013165/2021 de
29 de juny de 2021 i la Factura núm. 21 129 de data 29 de juny de 2021, per un import de
48.786,97€ (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
3

executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions
aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.
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El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions
d'obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general o seu electrònica
de l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una factura
ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit.
La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’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 del dia 25 de juny de 2019 proposo a la Junta de govern
local l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la certificació d’obres núm. 5na, corresponent al LOT-1, registre d’entrades núm.
GE/013168/2021 de 29 de juny de 2021 i la Factura 21 128 de 29 de juny de 2021 per un import de
7.653,03€ (IVA inclòs) presentades pel contractista Antonio y Diego SA amb CIF A07116122.
Segon. Aprovar la certificació d’obres núm. 5na, corresponent al LOT-2, registre d’entrades núm.
GE/013165/2020 de 29 de juny de 2021 i la Factura 21 129 de 29 de juny de 2021 per un import de
48.786,97€ (IVA inclòs) presentades pel contractista Antonio y Diego SA amb CIF A07116122
Tercer. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 7.653,03€ (IVA inclòs),
corresponent al LOT-1 amb càrrec a l’aplicació pressupostària U01 1511 6190211 del pressupost
municipal vigent.
Quart. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 48.786,97€ (IVA inclòs),
corresponent al LOT-2 amb càrrec a l’aplicació pressupostària U01 1511 6190211 del pressupost
municipal vigent
Cinquè. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de les factures aprovades.
Sisè. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme i Activitats i Obra
Pública.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

3 Contractació del subministrament de material per al manteniment de l’enllumenat públic
del municipi de Maó, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Aprovació. Exp.
4

E0037-2021-000003
En data 30.04.2021 vaig donar ordre d’inici d’expedient per tal de procedir a l’adjudicació del
contracte de referència.
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El finançament d’aquest contracte d’obres, d’un pressupost base de licitació de 59.947,64 euros,
amb l’IVA inclòs, compta amb crèdit adequat i suficient, conforme al document comptable de
despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. RC-220210007944, on es detalla la
reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària U02-1650-2130001, del pressupost
municipal vigent.
Consta a l’expedient informe-memòria del contracte, signat en data 07.07.2021, redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports municipal, el Sr. Juan Astol Pons.
Així mateix, consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars, de data
08.07.2021, redactat per l’administrativa de Contractació, Sra. Cristina Orfila Sbert, que regirà el
contracte, sobre l’objecte indicat, que s’adjudicarà aplicant el procediment obert simplificat abreujat
de l’art. 159.6 de l’LCSP.
Finalment, també consten a l’expedient els informes favorables de Secretaria i Intervenció, de data
25.06.2021 i 28.06.2021, respectivament.
Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia de caire especial en Microciutat (parcs infantils, enllumenat i
manteniment de vies públiques inclosos), de data 26.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament de material per
al manteniment de l’enllumenat públic del municipi de Maó, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, per un pressupost base de licitació de 59.947,64 euros, amb l’IVA inclòs; i per
un valor estimat, que en aquest cas s’ha calculat agafant l’import total del contracte, més el 10% del
pressupost base de licitació per a possibles increments del número d'unitats a subministrar (art.
301.2 de l'LCSP), i restant-li l’IVA, de 54.497,85 euros.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que consten a l’expedient.
TERCER.- Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte d’obres, d’un pressupost
base de licitació de 59.947,64 euros, amb l’IVA inclòs, que compta amb crèdit adequat i suficient,
segons es disposa en els art. 167 i 172 del TRLRHL, i en els art. 24 i següents de l’RD 500/1990,
conforme al document comptable despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. RC5

220210007944, on es detalla la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària U02-16502130001, del pressupost municipal vigent.
QUART.- Convocar-ne licitació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, per tal que fins a les 23:59 hores del dia en què finalitzi el termini de 5 dies
hàbils, a comptar a partir del següent al de la publicació, els licitadors puguin presentar les seves
ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

4 Contractació per lots del subministrament d’equipament per al nou Centre de Dia RGARGG, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Adjudicació lot 1 - Mobiliari i
declarar desert lot 2 - Material fisioteràpia. Exp. E0037-2021-000001
En data 14.06.2021 es va aprovar la contractació per lots del subministrament d’equipament per al
nou Centre de Dia RGA-RGG, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar dia 02.07.2021, es van presentar
dos licitadors per concórrer a la licitació del subministrament del lot 1 - Mobiliari: INDUSTRIAS
HIDRAÚLICAS PARDO, SL i EXPOCONFORTCIUTADELLA, SL; i cap licitador per concórrer
a la licitació del subministrament del lot 2 - Material fisioteràpia.
En data 05.07.2021 es va reunir la Unitat Tècnica de Contractació, que va acordar:
· Admetre a la licitació del lot 1 - Mobiliari, el licitador INDUSTRIAS HIDRÁULICAS
PARDO, SL, per haver presentat correctament tota la documentació i complir amb els requisits
per concórrer a aquesta licitació.
· Excloure de la licitació del lot 1 - Mobiliari, el licitador EXPOCONFORTCIUTADELLA, SL,
per no trobar-se inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic.
· Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades.
· Proposar l’adjudicació del lot 1 - Mobiliari, del contracte, a l’empresa INDUSTRIAS
HIDRAÚLICAS PARDO, SL, que és el licitador que ha obtingut la millor puntuació.
· Declarar deserta la licitació del lot 2 - Material fisioteràpia, per no haver-se presentat cap
proposició, dintre del termini de presentació de proposicions.
Així mateix, també consta a l’expedient informe favorable d’Intervenció, de data 09.07.2021.
De conformitat amb l’acord de la Unitat Tècnica de Contractació, reunida en data 05.07.2021, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
6

ACORD:
PRIMER.- Ratificar els acords de la Unitat Tècnica de Contractació, reunida en data 05.07.2021.
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SEGON.Excloure
de
la
licitació
del
lot
1
Mobiliari,
el
licitador
EXPOCONFORTCIUTADELLA, SL, per no trobar-se inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic, de conformitat amb l’establert a la clàusula 11 del PCAP i
art. 159, apartats 4.a) i 6.g) de l’LCSP.
TERCER.- Adjudicar la contractació per lots del subministrament d’equipament per al nou
Centre de Dia RGA-RGG (lot 1 - Mobiliari), mitjançant procediment obert simplificat abreujat,
d’acord amb els art. 159.6, 150.2 i 157 de l’LCSP, a l’empresa INDUSTRIAS HIDRAÚLICAS
PARDO, SL, que és el licitador que ha obtingut la millor puntuació, prèvia fiscalització del
compromís de la despesa per la Intervenció, de conformitat amb l’oferta presentada, que es detalla
a continuació, i sota les condicions més avall establertes :
· PREU: 29.550,00 euros, que s’incrementaran amb l’IVA al tipus impositiu del 21% amb
6.205,50 euros, resultant un preu total del contracte de 35.755,50 euros.
· REDUCCIÓ DEL TERMINI EXECUCIÓ: es compromet a l’execució del subministrament
d’aquest lot, reduint el termini del lliurament establert a la clàusula núm. 3 del PCAP (20 dies
naturals), establint-lo en 10 dies naturals, comptats des del dia hàbil següent a la formalització
del contracte.
- En compliment de l’establert a l’art. 202 de l’LCSP, s’estableix la següent condició especial
d’execució de caràcter ambiental, vinculada a l’objecte del contracte: l’adjudicatari estarà obligat a
servir els productes objecte del contracte en envasos de material que sigui reutilitzable o que es
pugui reciclar; aquesta obligació es comprovarà en el moment de la recepció del material i es farà
constar en l’acta.
- Nomenar com a responsable del contracte a la directora de la Residència Geriàtrica Assistida de
Maó, la Sra. Sara Sintes Mercadal.
- Un cop adjudicat el contracte i abans de la formalització l’adjudicatari haurà d’aportar còpia de la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que correspongui, així com còpia del rebut de
pagament de la seva prima, que n’acredita la vigència.
- Tenint en compte que aquest contracte es tramita mitjançant procediment simplificat abreujat,
conforme a l’establert a l’art. 159.6.g) de l’LCSP, el contracte es formalitzarà amb la firma
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació del contracte.
QUART.- Aprovar la disposició de la despesa (D) per un import total de 35.755,50 euros.
CINQUÈ.- Declarar deserta la licitació del lot 2 - Material fisioteràpia, per no haver-se presentat
7

cap proposició, dintre del termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el 02.07.2021.
SISÈ.- Notificar aquest acord als licitadors que s’han presentat a la licitació del subministrament de
referència.
SETÈ.- Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Maó-Mahón,
que es troba allotjat a la PLACSP.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-53A35B29-768E-4843-93BD-C98F64C3963D 28/07/2021 12:00:23 Pag.:8/43
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

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

5 Contracte privat, per lots, dels serveis bancaris d’instal·lació i manteniment de TPV físics
(datàfons) i TPV virtuals, per a l’Ajuntament de Maó-Mahón, així com de gestió de rebuts
domiciliats, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Aprovació. Exp. E0073-2021000002
En data 28.05.2021 vaig donar ordre d’inici d’expedient per tal de procedir a l’adjudicació del
contracte de referència.
El finançament d’aquest contracte privat, d’un pressupost base de licitació de 39.200,00 euros, amb
l’IVA inclòs, compta amb crèdit adequat i suficient, per a la part de la despesa (9.800,00 euros)
corresponent a l’exercici 2021, conforme al document comptable de despesa que consta a
l’expedient, operació comptable núm. RC-220210011794, on es detalla la reserva de crèdit
efectuada a l’aplicació pressupostària S01-9340-2270401, del pressupost municipal per a l’exercici
2021. L’autorització i compromís de la resta de la despesa, corresponent a la part del contracte que
recaurà en els exercicis 2022 i 2023, per import de 19.600,00 i 9.800,00 euros, respectivament,
estarà subordinada al crèdit que s’aprovi en els pressuposts de despeses d’aquests exercicis i, una
vegada aprovada la despesa, s’haurà d’anotar en el registre de compromisos futurs, de conformitat
amb l’establert a l’art. 174 del TRLRLH.
Consta a l’expedient informe-memòria i plec de prescripcions tècniques del contracte, redactats per
la Tresorera municipal, Sra. Encarnación Mudarra Sánchez, en data 24.06.2021 i 18.06.2021,
respectivament.
Així mateix, consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars, de data
02.07.2021, redactat per l’administrativa de Contractació, Sra. Cristina Orfila Sbert, que regirà el
contracte, sobre l’objecte indicat, que s’adjudicarà aplicant el procediment obert simplificat abreujat
de l’art. 159.6 de l’LCSP.
Finalment, també consten a l’expedient els informes favorables de Secretaria i Intervenció, de data
02.07.2021 i 13.07.2021, respectivament.
Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia en l’àmbit de l’àrea de Serveis Generals i Hisenda (inclou
8

Serveis Jurídics, Recursos Humans, Policia, Noves Tecnologies, Transparència i Serveis
Econòmics), de data 26.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
ACORD:
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PRIMER.- Iniciar i aprovar l’expedient per a la contracte privat, per lots, dels serveis bancaris
d’instal·lació i manteniment de TPV físics (datàfons) i TPV virtuals, per a l’Ajuntament de MaóMahón, així com de gestió de rebuts domiciliats, mitjançant procediment obert simplificat abreujat,
per un pressupost base de licitació de 39.200,00, amb l’IVA inclòs; el lot 1 està exempt d’Impost
sobre el valor afegit i l’IVA del lot 2, al tipus impositiu del 21%, és de 1.319,01 euros.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que consten a l’expedient.
TERCER.- Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte privat, d’un pressupost
base de licitació de 39.200,00 euros, amb l’IVA inclòs, compta amb crèdit adequat i suficient, per a
la part de la despesa (9.800,00 euros) corresponent a l’exercici 2021, conforme al document
comptable de despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. RC-220210011794, on es
detalla la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària S01-9340-2270401, del pressupost
municipal per a l’exercici 2021. L’autorització i compromís de la resta de la despesa, corresponent
a la part del contracte que recaurà en els exercicis 2022 i 2023, per import de 19.600,00 i 9.800,00
euros, respectivament, estarà subordinada al crèdit que s’aprovi en els pressuposts de despeses
d’aquests exercicis i, una vegada aprovada la despesa, s’haurà d’anotar en el registre de
compromisos futurs, de conformitat amb l’establert a l’art. 174 del TRLRLH.
QUART.- Convocar-ne licitació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, per tal que fins a les 23:59 hores del dia en què finalitzi el termini de 10 dies
hàbils, a comptar a partir del següent al de la publicació, els licitadors puguin presentar les seves
ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars i en el de prescripcions tècniques.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

6 Projecte d’execució corresponent a la llicència urbanística per a les obres de reforma i
consolidació d’un bouer a la finca Califòrnia, Ctra. Maó – Fornells Me-7, Km 2.800, polígon
18, parcel.la 21, finca registral núm. 5.708-2 de Maó. Exp. LO-2018-000037
La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de desembre de 2017, expedient CM2116LO0037, relatiu
a la llicència urbanística per a les obres de reforma i consolidació d’un bouer a la finca Califòrnia,
carretera de Maó-Fornells, Me-7, polígon 18, parcel·la 21, finca registral núm. 5.708-2, del terme
municipal de Maó, acordà:

9
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Primer.- Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar als efectes previstos a l’article
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 data 08-02-2012, i que va entrar en vigor el 25 de
febrer de 2012), i del text refós de les normes urbanístiques del PGOU de Maó de 2012, publicades
en el BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016 (TRPGOU), els següents extrems i condicions:
a) Sòl rústic d’especial protecció, en la categoria d’àrea natural d’especial interès (ANEI),
en una zona àrea de protecció de riscos (APR) de risc d’erosió mitjà i de policia de torrents,
del vigent TRPGOU i de la Norma Territorial Transitòria aprovada definitivament pel Ple
del Consell Insular de Menorca, el 22 de desembre de 2014, publicada en el BOIB núm. 3,
de 5 de gener de 2015 (NTT), i dintre de la zona LIC ZEPA ES0000235 de s’Albufera a la
Mola.
b) Obres de consolidació i reforma d’un bouer, a la finca California, finca registral núm.
5.708/2, polígon 18, parcel·la 21 del cadastre rústic, situada a la carretera Me-7, Km 2.800,
del terme municipal de Maó, segons el projecte bàsic redactat per l’arquitecta Sra. Paloma
Junquera Sánchez-Vallejo, en data febrer de 2016, amb l’esmena signada per l’arquitecta,
en data 30 de novembre de 2017, sobre l’estat d’amidaments del projecte.
c) Ús: rural, en la categoria 18 (article 54 normes urbanístiques del PGOU de Maó).
d) Altura màxima: 3,50 m; núm. de plantes: 1 (PB); ocupació: 182,86 m2; sostre: 182,86
m2st; i volum: 630,00 m3.
e) Pressupost d’execució material: 120.313,05 euros.
f) Valoració gestió de residus: 1.312,68 euros.
g) S’haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament en el moment en el moment d’obtenir
la llicència municipal, l’import del qual serà d’un 125 % dels costos estimats
corresponents a l’adequada gestió dels residus generats en l’obra, per mitjà del certificat
de l’autor del projecte i/o valorització efectuada per l’Administració, en compliment de
l’article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca.
A més, els promotors hauran de lliurar un contracte amb un gestor autoritzat de residus
en el moment de la presentació del projecte d’execució.
La fiança es tornarà desprès de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
h) Condicions de llicència:
1.- S’autoritzen les obres a un bouer existent, sense canvi d’ús, a l’empara dels articles
28 i 29 de la Norma Territorial Transitòria. aprovada pel Ple del Consell Insular de
Menorca, el 22 de desembre de 2014, no la implantació d’un nou ús a l’edifici.
2.- S’ha de complir la prescripció indicada per l’arquitecte municipal, respecte a que el
projecte d’execució haurà d’incorporar l’esmena signada per l’arquitecta redactora del
projecte bàsic, en data 30 de novembre de 2017, sobre l’estat d’amidaments del projecte.
3.- De conformitat amb el que disposa l’article 15 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl
rústic de les Illes Balears, l’autorització de les obres comporta la vinculació legal a
10
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aquesta activitat (ús rural en la categoria 18) en una edificació existent destinada a
bouer de la superfície total de la parcel·la en què s’efectua, que no podrà ser objecte de
cap acte dels prevists a l’article 13 d’aquesta llei mentre subsisteixi l’activitat esmentada.
4.- El projecte presentat ha de mantenir l’ús, la tipologia arquitectònica i constructiva de
l’edificació, així com l’estructura de les tanques, el sistema de vessaments, la vegetació i
els camins, així com la resta de determinacions sobre la protecció del paisatge en sòl
rústic que estableix l’article 266 del text refós de les normes urbanístiques del PGOU de
Maó.
5.- S’hauran de complir tots els condicionants sobre regulació de les aigües residuals
establerts als apartats 10 al 13 de l’article 261 de les citades normes urbanístiques del
PGOU de Maó.
6.- S’haurà de presentar una declaració responsable de la instal·lació d’un sistema
autònom de depuració davant de la direcció general de Recursos Hídrics, de la
conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern de les Illes Balears,
prèviament a la presentació del projecte d’execució.
7.- S’hauran de complir les condicions que consten a la resolució, de 24 de març de 2017,
del Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, on va acordar: “certificar que el
projecte bàsic de reforma i consolidació d’un bouer a la finca Califòrnia, parcel·la 21 del
polígon 18 del terme municipal de Maó, a l’àmbit del LIC-ZEPA ES0000235 de
s’Albufera a la Mola, no té relació directa amb la gestió del lloc Xarxa Natura 2000, ni
l’afectarà de manera apreciable, sempre que es compleixin les condicions següents:
c) S’haurà de fer una poda prèvia de branques d’ullastre (Olea europaea
var.sylvestris) i, si ni hagués, d’alzina (Querqus ilex) o llampúgol(Rhamus
alaternus), d’aquells individus que dificultin les obres i, en cap cas es podran
tallar de soca o arrabassar, sense l’autorització de l’AMA de la zona, exemplars
d’aquestes espècies de classe diamètrica superior a 15 m.
d) Abans de les tasques de desbrossament es faci una minuciosa inspecció de la
vegetació a desbrossar amb la finalitat de detectar individus de Testudo
hermanni, i en cas de detectar-ne siguin traslladats a zona segura.
e) En cas que les obres es volguessin executar entre l’1 d’abril i el 15 de juliol,
prèviament s’haurà de contactar amb l’AMA de la zona (tel. 629616689) per tal
que determini si el niu de soter (Aquila pennata) existent a les rodalies del bouer
està ocupat, o si l’han traslladat a una zona propera, si és així les obres no
podran començar fins el 16 de juliol.”
8.- S’hauran de complir les condicions establertes a la resolució, de 28 de setembre de
2017, de la Directora General de Recursos Hídrics, on va acordar:
“1.- Atorgar a Antonio Martínez Martínez i Corina Junquera Sánchez-Vallejo,
autorització prèvia pel projecte bàsic d’obres de conservació, restauració i
consolidació, que no comporten augment de volum, ni canvi d’ús, de bouera
existent en sòl rústic, a zona de policia de torrents, parcel·la 21, polígon 18
del terme municipal de Maó.
2.- Condicionar aquesta autorització al compliment de les prescripcions
11

següents:
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· S’han d’aplicar les mesures correctores adequades per mantenir la

seguretat de persones i béns en cas d’inundació.
· S’ha de disposar sempre a peu d’obra d’una còpia de
l’autorització emesa per aquesta Direcció General.
· Qualsevol modificació de la documentació presentada s’ha de
comunicar a la Direcció General de Recursos Hídrics.
· La finalització de l’obra s’ha de comunicar a la Direcció General
de Recursos Hídrics, i s’ha d’adjuntar un plànol de situació amb
número de referència 5830/2016, amb la finalitat de comprovar el
compliment de les condicions establertes.
3.- Prohibir el dipòsit de qualsevol tipus de material, que pugui dificultar el
lliure transcurs de les aigües o reduir la capacitat hidràulica, a la llera del
torrent. Són a càrrec del peticionari les obres de neteja i els treballs que
l’Administració hidràulica ordeni dur a terme.
4.- Prohibir l’abocament o dipòsit a la llera de qualsevol substància
susceptible de produir contaminació de les aigües, tant superficials com
subterrànies. L’incompliment d’aquesta prescripció donarà lloc a la incoació
de l’expedient sancionador corresponent.
5.- Establir un termini de vigència d’aquesta autorització de quatre anys,
comptadors a partir del dia següent de la seva notificació.
6.- L’atorgament d’aquesta autorització no eximeix el titular de l’obtenció de
les llicències, els permisos i les autoritzacions legalment establerts.”
9.- De conformitat amb l’article 140.5 de la LOUS, al haver-se sol·licitat i obtingut la
llicència d’obres mitjançant la presentació d’un projecte bàsic, és preceptiva en el termini
màxim de 6 mesos des de la seva concessió, la presentació del projecte d’execució ajustat
a les determinacions d’aquell. La manca de presentació del projecte d’execució dins
aquest termini n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, cas en què s’ha de
sol·licitar una nova llicència.
10.- De conformitat amb l’article 140.6 de la LOUS, l’ajuntament disposa d’un mes per
tal de comprovar l’adequació del projecte d’execució al 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 s’atorgà la llicència, s’ordenarà la paralització immediata de les
obres i la iniciació d’expedient de modificació de projecte.
11.- S’haurà de presentar un contracte formalitzat amb un gestor de residus autoritzat,
juntament amb el projecte d’execució, en compliment de l’article 28 del Pla director
sectorial e residus no perillosos de Menorca, i l’article 263 (control de l’impacte de les
obres) del TRPGOU.
12.- Les obres no es podran iniciar fins que no s’hagi aprovat el projecte d’execució, o
12
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hagi transcorregut l’esmentat termini.
13.- Amb caràcter previ a la llicència de primera ocupació, haurà d’acreditar el
compliment de la declaració responsable presentada davant de la Direcció General de
Recursos Hídrics sobre la instal·lació dels sistemes de recollida, tractament i evacuació o
emmagatzematge propi de les característiques recollides a l’annex 4 del Pla hidrològic de
la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, segons l’article 81.3 del Reial Decret
684/2013, de 6 de setembre, pel qual s’aprovà el citat pla, a la qual haurà d’adjuntar un
document que n’acrediti l’adquisició, les característiques tècniques i el manteniment.
14.- Els promotors, 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 TRPGOU de Maó.
j) Haurà de comunicar l’inici de l’ocupació de la via pública, en cas de ser necessari.
k) Haurà de complir amb allò que disposa l’Ordenança sobre la protecció de l’atmosfera
contra la contaminació per renous i vibracions; i l’Ordenança municipal reguladora de
l’activitat de la construcció durant la temporada estival.
l) D’acord amb l’article 139.5 de la LOUS, el començament de qualsevol obra o ús a
l’empara d’aquesta llicència urbanística requerirà en tot cas, comunicació al municipi amb
al menys deu dies d’antelació.
m) Haurà de presentar el certificat final d’obres, acreditar el compliment de les condicions
de la llicència d’obres, i sol·licitar la llicència de primera utilització o ocupació de l’edifici,
sense la qual no podrà ocupar i usar, ni contractar definitivament els serveis d’energia
elèctrica, aigua, gas i serveis de telecomunicacions (article 145 de la LOUS).
El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a acabarles de 24 mesos, segons disposa l’article 38.1 de les normes urbanístiques del PGOU de
Maó, en relació amb l’article 142 de la LOUS. La llicència urbanística caduca si, en acabar
qualsevol dels dos terminis establerts o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o
acabat les obres.
Segons l’article 142.2 de la LOUS, aquests terminis es computen des de la comunicació
expressa de l’acte de validació del projecte d’execució o del transcurs del termini d’1 mes
des de la seva presentació a què es refereix l’apartat 6 de l’article 140 de la LOUS.
A més, d’acord amb l’article 144 (informació de les obres) de la LOUS, és obligatòria
l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la
identificació de la persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de forma
reglamentària o en el pla general.
Segon.- Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm. 5.708/2, del
polígon 18, parcel·la 21 del cadastre rústic, l’acord de concessió de la llicència urbanística
esmentada a un bouer existent, sense canvi d’ús, a l’empara del que disposa l’article 56.1.d) del text
13

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
de la llicència a la finca registral esmentada, en especial, la indivisibilitat de la finca, la vinculació
dels edificis i activitats a les parcel·les cadastrals que constitueixen la finca registral esmentada i
les condicions especial d’atorgament de la llicència.
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Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a la direcció general d’Espais Naturals i
Biodiversitat i a la direcció general de Recursos Hídrics de la conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Aquesta resolució es va notificar el 28 de desembre de 2017.
El 27 de febrer de 2018, registre d’entrada núm. GE/002901/2018, la Sra. Paloma Junquera Sánchez
Vallejo presenta el projecte d’execució d’obres de conservació, restauració i consolidació, que no
comporten aument de volum, sense canvi d’ús, de boüer aïllat en sòl rústic, finca Califòrna, redactat
per l’arquitecta esmentada, visat núm. 12/00187/18, de 08-02-2018 del COAIB, juntament amb
l’informe sobre el sistema de depuració a instal·lar a la finca, .
L’11 de maig de 2020, l’arquitecte municipal emet informe favorable amb la següent conclusió:
Dado que el presente expediente es el proyecto ejecutivo con visado número 12/00187/18
que desarrolla el proyecto básico del expediente CM 2116 LO 0037, y dado el el ANEXO de
la Circular del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre la tramitación de las
evaluaciones ambientales publicado en el BOIB número 172 de 21-11-2015, se considera
que el presente expediente puede proseguir su normal tramitación administrativa, para la
obtención de la licencia solicitada siempre considerando las prescripciones establecidas en
el punto 4. Conclusión esta última que precisa de mejor justificación fundada en derecho
administrativo.
De l’expedient del projecte bàsic, cal fer esment a la resolució del 24 de març de 2017, el Director
General d’Espais Naturals i Biodiversitat, i a la resolució del 28 de setembre de 2017, de la
Directora General de Recursos Hídrics.
El 13 de juliol 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
14
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ACORD:
Primer.- De conformitat amb el que disposa l’apartat 6 de l’article 140 (projecte tècnic i llicència
urbanística) de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), s’ha comprovat
l’adequació del projecte d’execució d’obres de conservació, restauració i consolidació, que no
comporten aument de volum, sense canvi d’ús, de boüer aïllat en sòl rústic, finca Califòrna, redactat
per l’arquitecta Sra. Paloma Junquera Sánchez Vallejo, visat núm. 12/00187/18, de 08-02-2018 del
COAIB, al projecte bàsic redactat per la mateixa arquitecta, el febrer de 2016, amb l’esmena
signada per l’arquitecta, en data 30 de novembre de 2017, sobre l’estat d’amidaments del projecte,
que va obtenir la llicència urbanística LO2016000037, segons acord adoptat per la Junta de Govern
Local, en sessió de 18 de desembre de 2017, amb les condicions que es van establir, que es donen
per reproduïdes i que s’han de complir, en especial, les establertes:
· A la resolució, de 24 de març de 2017, del Director General d’Espais Naturals i
Biodiversitat.
· A la resolució, de 28 de setembre de 2017, de la Directora General de Recursos
Hídrics.
· A la condició m) de la llicència urbanística de que haurà de presentar el certificat
final d’obres, acreditar el compliment de les condicions de la llicència d’obres, i
sol·licitar la llicència de primera utilització o ocupació de l’edifici, sense la qual
no podrà ocupar i usar, ni contractar definitivament els serveis d’energia elèctrica,
aigua, gas i serveis de telecomunicacions (article 145 de la LOUS).
El termini màxim per a iniciar les obres acabà el 27 de setembre de 2018, i el termini màxim
per a acabar-les finalitzà el 27 de març de 2020, segons determina l’article 142.2 de la
LOUS.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a la direcció general d’Espais Naturals i
Biodiversitat i a la direcció general de Recursos Hídrics de la conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

7 Llicència urbanística per a la construcció d'una piscina a un habitatge unifamiliar entre
mitgeres, situat a l'Avinguda Josep Anselm Clavé, núm. 135, de Maó, Ref. Cadastral
7855706FE0175N0001AU. Exp. LO-2020-000069
El 19 de maig de 2020, registre d’entrada núm. GE/005134/2020, el promotor va sol·licitar la
llicència urbanística per a la construcció d’una piscina a un habitatge unifamiliar entre mitgeres,
situat a l’avinguda Josep Anselm Clavé, núm. 135, de Maó, referència cadastral
7855706FE0175N0001AU, segons el projecte tècnic redactat per l’arquitecte Sr. José Jordá Florit,
visat núm. 12/00656/20, de 13-05-2020 del COAIB.
El 21 de maig de 2020, la TAUAOP requereix al promotor per a que en el termini de 15 dies aporti
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el nomenament de l’empresa constructora.
L’1 de juny de 2020, registre d’entrada núm. GE/005736/2020, el promotor aporta el nomenament
de l’empresa constructora.
L’1 de febrer de 2021, l’arquitecte municipal emet informe desfavorable al projecte presentat, pels
següents motius:
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· D’acord l’article 7.4 de les NNUU del PGOU 2012: “Els dubtes en la interpretació del
planejament urbanístic produïts per imprecisions o per contradiccions entre documents
d’igual rang normatiu, es resoldran atenent els criteris de menor edificabilitat, de major
dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i aplicant el principi general
d’interpretació integrada de les Normes.”

· D’acord l’article 10 “Interpretació de les determinacions dels instruments” de la Llei
12/2017, de 29 de Desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears: “Els dubtes en la
interpretació produïts per imprecisions o per contradiccions contingudes en els instruments
d’ordenació urbanístics es resolen atenent els criteris de major protecció ambiental, de
protecció integral del patrimoni cultural i de desenvolupament sostenible, de menor
edificabilitat i de major dotació per a espais públics, de la perspectiva de gènere i aplicant
en tot cas el principi general d’interpretació integrada de les normes”.

· D’acord l’article 184 de les NNUU del PGOU 2012, estableix l’ocupació de l’edificació
auxiliar en planta baixa als patis posteriors en un màxim de 30 m², l’edificació auxiliar del
projecte actual és de 22,36 m². Si assimilem per tipologia de parcel·la i edificatòria (edificis
entre mitgeres) a la “zona 2: carrers de cases. Cases de trast” del PGOU vigent de 2012,
d’acord l’article 128:
“-S’admeten construccions auxiliars amb una superfície màxima de 40 m2, una
planta d’alçada (adaptació al màxim a la rasant natural) i una ocupació inferior al
25 % del pati o jardí teòric en funció de la fondària consolidada en el moment
d’aprovació del PGOU, en situacions de rehabilitació o gran reforma.
-Si es fa una piscina, la construcció auxiliar només podrà tenir una superfície
màxima de 30,00m² amb les limitacions del paràgraf anterior.
-La resta del sòl privat de la parcel·la s’haurà de tractar com jardí privat amb
criteris de verd integral, amb una superfície mínima del 25 % del pati.”
La superfície d’ocupació de l’edificació auxiliar existent i de la nova piscina és de 34,36 m²
(22,36m² edificació auxiliar, i 12,00m² piscina) i representa el 40,26% d’ocupació del pati, per tant
atenent-nos als articles anteriorment citats, el projecte no compleix
16

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
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ACORD:
Primer.- Denegar la llicència urbanística per a la construcció d’una piscina a un habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situat a l’avinguda Josep Anselm Clavé, núm. 135, de Maó, referència
cadastral 7855706FE0175N0001AU, segons el projecte tècnic redactat per l’arquitecte Sr. José
Jordá Florit, visat núm. 12/00656/20, de 13-05-2020 del COAIB, pels motius exposats en els
informes tècnic i jurídic, que constitueixen la motivació d’aquest acord, i que s’incorporaran al text
de la resolució que, bàsicament, és que el projecte no s’ajusta al que disposen l’article 184, en
relació amb l’article 128 del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Maó, aprovat pel Ple
del Consell Insular de Menorca, el 26 de juny de 2016 (publicat en el BOIB núm. 157, de 15 de
desembre de 2016), del vigent PGOU de Maó de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de
2012, pel Ple del Consell Insular de Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de 08-02-2012, i
que va entrar en vigor el 25 de febrer de 2012).
Segon.- Notificar aquest acord al promotor.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

8 Llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres al carrer Sant
Antoni núm. 7 de Maó. Referència cadastral: 7965615FE0176N0001LQ. Exp. LO-2020-000095
En data 10.07.2020, registre d’entrada GE/008068/2020, es presenta projecte bàsic i executiu per a
la reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres, en c/Sant Antoni, núm. 7, de Maó, segons projecte
redactat per l’arquitecte Joan Enric Vilardell Santacana, amb visat COAIB nº12/00915/20 de data
07.07.2020.
En data 20.07.2020, registre d’entrada GE/008517/2020, es presenta documentació complementaria.
En data 04.03.2021, l’arquitecte municipal informa sobre la necessitat d’esmenar i/o completar la
documentació presentada.
En data 23.03.2021. l’advocada d’urbanisme informa sobre la necessitat d’esmenar i/o completar la
documentació presentada.
En data 28.04.2021, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme Activitats i Obra Pública requereix al
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promotor l’esmena i/o completar la documentació presentada.
En data 31.05.2021, registre d’entrada Ge/011165/2021, es presenta documentació d’esmena, amb
visat COAIB núm. 12/00806/21, de data 31.05.2021 que substitueix l’anteriorment presentada.
En data 30.06.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte, amb condicions.
En data 12.07.2021, l'advocada municipal emet informe.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no
emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast”.
b) Llicència municipal per a la reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres, en c/Sant Antoni,
núm. 7, de Maó, segons projecte redactat per l’arquitecte Joan Enric Vilardell Santacana, amb
visat COAIB núm. 12/00806/21, de data 31.05.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
110,49 m²
· Sostre màxim
55,82 m²
· Ocupació
Núm.
Plantes
3P (PB + 2)
·
8,55 m
· Alçada
1 Unitat d’habitatge
· Règim d’usos
d) Pressupost (PEM)
70.668,61 €
e) Valoració gestió residus:
209,51 €
f) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal,
l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a l'adequada gestió dels
residus generats en l'obra, per mitjà del certificat de l'autor del projecte i/o valoració efectuada
per l'Administració, en compliment de l'article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de
Residus no Perillosos de Menorca.
La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
g) Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
18

h)
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i)

j)
k)
l)

protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
Condicions de la llicència (arquitecte municipal)
• Els materials i els colors de les fusteries exteriors, especialment la nova porta d'accés al
garatge, així com de les façanes utilitzats per a l'execució de l'obra hauran de ser de
conformitat amb l'article 131 de les NNUU del PGOU/2012 vigent.
• Juntament amb el CFO el tècnic director de les obres haurà de certificar la correcta
connexió del
sanejament a la xarxa pública mitjançant una fossa sèptica estanca de conformitat a les
Ordenances Municipals de Policia i Bon Govern de 21-03-1980, sent aquest element conforme
amb les condicions tècniques, fossa sèptica homologada, segons les característiques descrites
en l'Annex 4 del PHB dels Illes Balears.
• Una vegada finalitzades les obres els tècnics directors de l'obra hauran de presentar el
corresponent CFO, així com la seva actualització del bé davant la Direcció General del
Cadastre.
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.

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

9 Llicència urbanística per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ses
Moreres núm. 21 de Maó. Referència cadastral: 8062221FE0186S0001ID. Exp. LO-2021000042
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En Junta de Govern Local de data 04.02.2019, es va concedir la llicència per a la reforma
d'habitatge en c/ ses Moreres, número 21, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic i
executiu redactat per l'arquitecte Miguel Jiménez Robertson, amb visat col·legial número
12/01265/18, de data 04.10.2018 (LO2018000157)
L’acord es va notificar a l’interessat el 05.03.2019.
En data 28.05.2020, GE/005580/2020, el promotor realitza entrega de plànols modificats en data
06/02/2020 durant l’execució d’obra. Aquests plànols es registren al mateix expedient, encara que
han de suposar una nova resolució, d’acord amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears.
En data 10.03.2021, registre d’entrada GE/004031/2021, es presenta projecte bàsic i executiu per a
la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, en c/Ses Moreres, núm. 21, de Maó, segons
projecte redactat per l’arquitecte Miguel Jiménez Robertson, amb visat COAIB nº12/00221/21 de
data 19.02.2021, de modificacions durant l’execució de les obres de reforma de la llicència
LO2018000157.
En data 02.06.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte.
En data 09.07.2021, l'advocada municipal d'Urbanisme emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no
emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast”.
20
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b) Modificació del projecte bàsic i executiu objecte de la LO2018000157 per a la reforma
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, en c/Ses Moreres, núm. 21, de Maó, per les
modificacions introduïdes durant l’execució d’obres, segons documentació tècnica redactada
per l’arquitecte Miguel Jiménez Robertson, amb visat COAIB nº12/00221/21 de data
19.02.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
101,00 m² (cadastre)
· Parcel·la
96,33% (97,30 m²)
· Ocupació
Alçada
11,40 m cornisa carrer existent
·
3 (PB + 2) soterrani i altells existents
· Núm. Plantes
existent: 3,28 m2/m2, 332 m2, no es modifica
· Aprofitament
Ocupants
2 persones (1 dormitoris dobles)
·
219,90 m2. Liquidació llicència
· Superfície
Pressupost (PEM)
203.629,01 €
197.835,42 (LO2018000157)
Diferencia:
5.793,59 €
d) Valoració gestió residus:
320,25 €. (LO2018000157)
e) 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.
f) Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
g) L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
h) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
i) 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.
j) 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.
k) Haurà de presentar certificat final d'obres, i acreditar el compliment de les condicions de la
llicència.
l) Haurà d’actualitzar el bé davant la Direcció General del Cadastre.
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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 la LUIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis, s'iniciarà l'expedient de
caducitat de llicència.
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A més, d'acord amb l'article 157 de la LUIB, “serà requisit indispensable en totes les obres majors el
de disposar, a peu d'obra, de còpia autoritzada de la llicència municipal, així com la col·locació del
cartell indicador en el qual es faci constar el nom i els cognoms dels tècnics directors i del
contractista, l'ordenança que s'aplica, la data d'expedició de la llicència, el termini d'execució de les
obres, el nombre de plantes autoritzades i el número d'expedient”.
Segon. Notificar aquest acord a la empresa promotora de les obres.
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 ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al
carrer Isabel II núm. 47 de Maó. Referència cadastral: 7965308FE0176N0002KW. Exp. LO2021-000071
En data 08.04.2021, registre d’entrada GE/005837/2021, es presenta projecte bàsic i executiu per a
la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, en c/Isabel II, núm. 47, de Maó, segons projecte
redactat per l’arquitecte Guillermo Carreras Pons i Cristòbal Torrent Marquès, amb visat COAIB
nº12/00521/21 de data 08.04.2021.
En data 19.04.2021, registre d’entrada GE/007566/2021, es presenta documentació complementaria.
En data 23.06.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte.
En data 06.07.2021, 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
22
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emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast”.
b) Llicència municipal per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, en c/Isabel II,
núm. 47, de Maó, segons projecte redactat per l’arquitecte Guillermo Carreras Pons i Cristòbal
Torrent Marquès, amb visat COAIB nº12/00521/21 de data 08.04.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
83,00 m² (cadastre)
· Parcel·la
100% (83 m²)
· Ocupació
Aprofitament
2,43 m²/m2, 202,25 m²
·
9,12 m c/ Isabel II – 7,15 m c/ Sant Jeroni
· Alçada
3 (PB + 2)
· Núm. Plantes
Coberta
inclinada 2 vessants, terra pla
·
4 persones (2 dormitoris dobles)
· Ocupants
202,25 m2. Liquidació llicència
· Superfície
d) Pressupost (PEM)
49.525,00 €
e) Valoració gestió residus:
55,16 €.
f) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal,
l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a l'adequada gestió dels
residus generats en l'obra, per mitjà del certificat de l'autor del projecte i/o valoració efectuada
per l'Administració, en compliment de l'article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de
Residus no Perillosos de Menorca.
La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
g) Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
h) L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
i) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
j) L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada en la llicència.
k) 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.
l) Haurà de presentar certificat final d'obres, i acreditar el compliment de les condicions de la
llicència.
m) Haurà d’actualitzar el bé davant la Direcció General del Cadastre.
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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 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”.
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Segon. Notificar aquest acord a la empresa 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 l'enderroc d'edificacions existents, en Moll de Llevant, núm. 23,
25, 27 i 29, Port de Maó. Ref. Cadastrals: Moll de Llevant núm. 23, 8464329 FE 0186S
0001HD; Moll de Llevant núm. 25, 8464328 FE0186S 0001UD; Moll de Llevant núm. 27-29,
8464327 FE0186S 0001ZD. Exp.: LO-2021-000074
En data 15.04.2021, registre d’entrada GE/007376/2021, es presenta projecte de d’enderroc
d’edificacions existents en Moll de Llevant, núm. 23, 25, 27-29 del Port de Maó, redactat per
l’arquitecte José Jordà Florit, amb visat COAIB, de data 26.03.2021 i nº 12/00469/21.
En data 30.04.2021, registre d’entrada GE/008960/2021, es presenta documentació complementaria
a la inicialment presentada.
En data 15.05.2021, registre de sortida GS-2021-003877, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública requereix al promotor la presentació de documentació pendent.
En data 24.06.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte.
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
24
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emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast. Subzona 2M: Baixamar”.
b) Llicència municipal per a l’enderroc d’edificacions existents, en Moll de Llevant, núm. 23, 25,
27-29, de Maó, segons projecte redactat per l’arquitecte José Jordà Florit, amb visat COAIB,
de data 26.03.2021 i nº 12/00469/21.
c) Paràmetres urbanístics:
Superficies:
m2 parcel·la
m2 enderroc
Moll de Llevant 23-24
112
262
Moll de Llevant 25-26
101
178
Moll de Llevant 27-29
107
181
Total
320
621
Superficie
621 m2 liquidació llicència
d) Pressupost (PEM)
38.640,71 €
e) Valoració gestió residus:
1.795,06 €.
f) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal,
l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a l'adequada gestió dels
residus generats en l'obra, per mitjà del certificat de l'autor del projecte i/o valoració efectuada
per l'Administració, en compliment de l'article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de
Residus no Perillosos de Menorca.
La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
g) Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
h) L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
i) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
j) L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada en la llicència.
k) 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.
l) S’haurà de tenir en compte l’informe d’Autoritat Portuària de Baleares de data 03.06.2021, del
que resulta que una part de les obres que es pretenen realitzar estan dins de la zona de domini
públic portuari del port de Maó: “No obstant això, tenint en compte que es tracta d'un immoble
davanter amb la citada zona, i en el cas que sigui necessari l'ocupació durant les obres del
domini públic portuari, seria aplicable la Norma 6a del Reglament de Servei, Policia i Règim del
Port de Palma vigent, i la llicència que s'atorgui per l'Organisme competent haurà de recollir les
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condicions que fossin aplicables d'entre les que s'assenyalen en el plec que s'inclou al dors, com
a complement de les condicions específiques d'aquest Organisme, prevalent sobre aquestes en cas
de contradicció pel que fa a l'ocupació, en el seu cas, de la zona de servei portuari”.
m) Haurà de presentar certificat final d'obres, i acreditar el compliment de les condicions de la
llicència.
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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 la LUIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis, s'iniciarà l'expedient de
caducitat de llicència.
A més, d'acord amb l'article 157 de la LUIB, “serà requisit indispensable en totes les obres majors el
de disposar, a peu d'obra, de còpia autoritzada de la llicència municipal, així com la col·locació del
cartell indicador en el qual es faci constar el nom i els cognoms dels tècnics directors i del
contractista, l'ordenança que s'aplica, la data d'expedició de la llicència, el termini d'execució de les
obres, el nombre de plantes autoritzades i el número d'expedient”.
Segon. Notificar aquest acord a la empresa promotora de les obres, adjuntant-li còpia de l’informe
d’Autoritat Portuària de Baleares de data 03.06.2021.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

12 Llicència urbanística per al canvi d’ús d’un local a habitatge al carrer Vassallo núm. 20,
3er, 2ª de Maó. Referència cadastral: 7562610FE0176S0036JS (habitatge) i
7562610FE0176S0066GP (aparcament). Exp. LO-2021-000075
En data 15.04.2021, registre d'entrada GE/007434/2021, pel representant del promotor es va
sol·licitar llicència urbanística per al canvi d'ús de local a habitatge, en c/ Vassallo, núm. 20, 3er, 2ª,
de Maó, segons projecte bàsic i executiu, redactat per l’arquitecte José Jordà Florit, amb visat
col·legial COAIB nº 12/00191/20, de data 06.02.2020.
En data 30.04.2021, registre d’entrada GE/008958/2021, el representant de la promotora presenta
documentació complementaria.
En data 22.06.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte presentat, amb
l’advertiment de completar la documentació complementaria.
En data 28.06.2021, l'advocada municipal informa favorablement amb l'advertiment d'esmenar la
documentació presentada.
En data 12.07.2021, el promotor presenta amb registre d'entrada 13911/2021 la documentació
esmenada.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
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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 el canvi d'ús com a urbà i el
qualifica com “Zona 3, illes d’edificis plurifamiliars entre mitgeres”
b)
Llicència municipal per al canvi d'ús de local a habitatge, en c/ Vassallo, núm. 20, 3er, 2ª,
de Maó, segons projecte bàsic i executiu, redactat per l’arquitecte José Jordà Florit, amb
visat col·legial COAIB nº 12/00191/20, de data 06.02.2020.
c)
Paràmetres urbanístics:
• No es modifiquen els paràmetres urbanístics definitoris de l’edifici existent.
• Superfície parcel·la
1.402 m² (cadastre).
• Ocupació
82,44%.(1.155,89 m², conjunto edificat)
• Fondària edificable
15 m. Existent (conjunt edificat).
• Alçada reguladora 10m
PB + 4 (13 m ARM) existent, coberta plana
(conjunt edificat)
• Superfície intervenció
Intervenció en planta tercera
• Nº ocupants
3
d)
Pressupost:
41.212,31 €
e) Valoració de la gestió de residus:
92,06 €
f)
S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència
municipal, l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a
l'adequada gestió dels residus generats en l'obra, per mitjà del certificat de l'autor del
projecte i/o valoració efectuada per l'Administració, en compliment de l'article 28 del Pla
Director Sectorial per a la Gestió de Residus no Perillosos de Menorca.
La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
g)
Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a
la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77
de 23.06.2018).
h) L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
i) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
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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.
k) La persona titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules
i, a més, el contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe
i destinació del sòl i les condicions d'edificabilitat i usos.
l) Haurà de presentar certificat final d'obres, acreditar el compliment de les condicions de la
llicència i sol·licitar la llicència de primera ocupació, sense la qual cosa no podrà ocupar, ni
usar, ni contractar definitivament els serveis d'energia elèctrica, aigua, gas i serveis de
telecomunicacions (article 158 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme).
m) Hauran d'actualitzar-se les dades de la finca davant la Direcció General del Cadastre.
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j)

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,
disposar, a vaig piular 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, adjuntant-li còpia de l'informe del
departament de Mobilitat de la Policial Local.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

13 Llicència d’obres de modificació del projecte bàsic i d’execució corresponent a la llicència
urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a l'avinguda J.A. Clavé
núm. 245 de Maó. Referència cadastral: 7851107FE0175S0000ZF. Exp. E0491-2021-000022
En data 10.02.2020, respecte a l'expedient LO2019000203, la Junta de Govern Local va acordar
concedir la llicència urbanística per a la construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, en av.
Josep Anselm Clavé, núm. 245, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic redactat per
l'arquitecta Minerva Sánchez Bisbal, sense visat col·legial (LO2019000203).
En data 25.04.2020, mitjançant Decret d’Alcaldia es reconeix l’adequació del projecte d'execució
redactat per la mateixa arquitecta, visat COAIB núm. 12/00319/20, de data 28.02.2020, al projecte
bàsic (LO2020000032).
El Decret es notifica el 27.04.2020, registre de sortida GS/2020/003099.
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En data 28.06.2021, registre d’entrada GE/0131/00/2021, es presenta documentació respecte a les
modificacions introduïdes durant l’execució de les obres, redactada per l’arquitecta Minerva
Sánchez Bisbal, amb visat COAIB núm. 12/00979/21, de data 28.06.2021.
En data 12.07.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement la documentació presentada.
En data 12.07.2021 l'advocada municipal d'Urbanisme emet informe.
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Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer. Concedir la llicència d'obres sol·licitada de modificació, durant el transcurs de les obres,
del projecte que ja havia obtingut llicència en el marc dels expedients LO2019000203 (projecte
bàsic) i LO2020000032 (projecte executiu), 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 l'obra com a urbà i el qualifica com a
“Zona 5. Cases unifamiliars en rengle”
b) Modificació del projecte objecte de l’expedient LO2019000203 (projecte bàsic) i
LO2020000032 (projecte executiu), per a la construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres,
en av. Josep Anselm Clavé, núm. 245, de Maó, segons documentació tècnica redactada per
l’arquitecta Minerva Sánchez Bisbal, amb visat COAIB núm. 12/00979/21, de data 28.06.202,
consistent en l’adició d’una caseta al fons del pati, de 13’35 m2, que s’utilitzarà com a traster.
c) Paràmetres urbanístics:
• No es modifiquen els paràmetres urbanístiques de l’edificació principal.
• Parcel·la
364,00m2 (cadastre)
• Ocupació
29,28%, 106,61 m2 (+13,35 m2, respecte a l’anterior projecte)
• Aprofitament
0,44 m2/m2, 161,79 m2 (+ 13,35 m2 respecte l’anterior projecte)
• Alçada
6,45 m ampit coberta carrer
• Núm. Plantes
2 (PB+1)
• Núm. Habitatges
1 (ús unifamiliar)
• Liquidació llicència 161,79 m2
d) Pressupost execució material (PEM) 8.959 €
e) Valoració gestió residus: LO20219000203 i LO2020000032.
f) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llicència municipal,
l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a l'adequada gestió dels
residus generats en l'obra, per mitjà del certificat de l'autor del projecte i/o valoració efectuada
per l'Administració, en compliment de l'article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de
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g)
h)

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-53A35B29-768E-4843-93BD-C98F64C3963D 28/07/2021 12:00:23 Pag.:30/43
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

i)
j)
k)
l)

m)

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 amb llicència..
La 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, sol·licitar la llicència de primera ocupació sense la
qual cosa no podrà ocupar ni usar, ni contractar definitivament els serveis d'energia elèctrica,
aigua, gas i serveis de telecomunicacions (article 158 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'urbanisme de les Illes Balears)
Haurà de regularitzar els dades de la finca davant la Direcció General de 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.
Segons l'article 154.2 de la LUIB, aquests terminis es computen des de la comunicació expressa de
l'acte de validació del projecte d'execució o del transcurs del termini d'1 mes des de la presentació a
què es refereix l'apartat 6 de l'article 152.
En aquest cas, el termini màxim per a finalitzar les obres es 27.04.2022, segons costa en expedient
LO2020000032
A més, d'acord amb l'article 157 de la LUIB, “serà requisit indispensable en totes les obres majors el
de disposar, al lloc de l'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.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

14 Projecte de normalització de finques situades al carrer Infanta 53-55 i carrer Bruixes, Maó.
Exp. E0475-2019-000001
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El 5 de desembre de 2018, registre d’entrada núm. GE/022563/2018, el DNI 00121013X va
presentar la documentació per a la regularització de la mitgera entre les finques urbanes situades al
carrer Infanta, 53-55 i al carrer de ses Bruixes (edifici d’aparcament), redactada pels arquitectes Sr.
Vicenç Lluis Jordi Manent i Sr. Lluís Jordi Taltavull, el 15 d’octubre de 2018, finques (registrals
núm. 22.020, referència cadastral 8361213FE0186N, i 37, referència cadastral 8361212FE0186S)
El 22 de juliol de 2019, l’arquitecte municipal va emetre informe favorable amb la condició de què
presentarà la regularització de les dades cadastrals fruit de la normalització de límits entre finques.
El 6 d’agost de 2019, es va emetre informe jurídic.
El 12 d’agost de 2019, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública va requerir
al promotor, l’esmena de les deficiències detectades.
El 24 de febrer de 2020, registre d’entrada núm. GE/002420/2020, el Sr. Abraham Serfaty Vely,
representat per l’arquitecte Sr. Vicenç Lluís Jordi Manent va presentar la memòria i els plànols per a
esmenar les deficiències, redactat pels arquitectes Sr. Vicenç Jordi Manent i Sr. Lluís Jordi Taltavull,
el 20 de febrer de 2020.
El 22 d’octubre de 2020, l’arquitecte municipal emet informe favorable amb la condició de que
Es presentarà la regularització de les dades cadastrals fruit de la normalització de límits entre
finques.
El 15 de gener de 2021, l’arquitecte municipal emet informe favorable, d’esmenar d’error material,
amb la mateixa condició anteriorment establerta,
La Junta de Govern Local, en sessió de 15 de febrer de 2021, expedient E04752019000001, va
acordar sotmetre a informació pública durant 1 mes, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i en l’adreça corresponent o el punt d’accés electrònic municipal, amb citació
personal de les persones interessades.
Es va notificar a les persones interessades i publicar en el BOIB núm. 32, de 6 de març de 2021, a la
pàgina web municipal -des del 9 de març de 2021 al 10 d’abril de 2021-.
Durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions, segons resulta del certificat
emès per la secretària general, el 10 d’abril de 2021.
En data 15.06.2021 l’advocat d’urbanisme emet informe favorable.
31

La normalització de finques dona com a resultat que una superfície de 6,56 m2 de la finca registral
núm. 22.020 (referència cadastral 8361213FE0186S) que, en realitat no es destina a aparcament
(aA), passa a formar part de la finca registral 37 (part de la referència cadastral 8361212FE0186S),
qualificada com a zona 2.
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:
Primer.- Aprovar el projecte de normalització de finques (registrals núm. 22.020, referència
cadastral 8361213FE0186N, i 37, referència cadastral 8361212FE0186S) situades, respectivament,
al carrer de ses Bruixes (edifici d’aparcament) i al carrer Infanta, 53-55, de Maó, redactada pels
arquitectes Sr. Vicenç Lluis Jordi Manent i Sr. Lluís Jordi Taltavull, el 15 d’octubre de 2018, i la
documentació complementària (memòria i plànols), redactat pels arquitectes Sr. Vicenç Jordi
Manent i Sr. Lluís Jordi Taltavull, el 20 de febrer de 2020.
L’entitat propietària de la finca núm. 37 ha de compensar en metàl·lic a l’entitat propietària de la
finca núm. 22.020, en la quantitat de 1.993,58 euros.
La descripció registral de les finques núm. 22.020 i 37 resultants de la normalització de finques és la
següent:
FINCA 22.020:
URBANA: Edificio destinado a aparcamientos de vehículos, con capacidad para 224 plazas
de aparcamiento, sito en Mahón-07702, en la calle del Comercio números 28, 30 y 32, con
fachada también en la calle de la Infanta número 4 7, formando esquina con la calle de San
Gabriel -o carreró de ses Bruixes donde tiene los números 2, 4, 6, 8 y 10 de gobierno.
Consta de seis forjados o plantas, dos bajo el nivel del suelo y cuatro sobre él -mirando
desde la calle Comercio-, cuyas características son las siguientes: planta -2 desde la calle
Comercio, que es sótano mirando desde la calle Infanta, con una superficie edificada de mil
ciento cincuenta y cinco metros y sesenta y ocho decímetros cuadrados; planta -1 desde la
calle Comercio, que es planta baja mirando desde la calle Infanta, con una superficie
edificada de mil ciento cincuenta y cinco metros y sesenta y ocho decímetres cuadrados;
planta O desde la calle Comercio, que es planta primera alzada mirando desde la calle
Infanta, con una superficie edificada de mil ciento sesenta metros y sesenta y ocho
decímetros cuadrados; planta 1 desde la calle Comercio, que es planta segunda alzada
mirando desde la calle Infanta, con una superficie edificada de mil ciento cincuenta y seis
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metros y cuarenta y dos decímetros cuadrados; planta 2 desde la calle Comercio, que es
planta tercera alzada si se mira desde la calle Infanta, con una superficie edificada de mil
ciento cincuenta y seis metros y cuarenta y dos decímetros cuadrados; y planta 3 desde la
calle Comercio, que es planta cubierta si se mira desde la calle Infanta, con una superfície
edificada de seiscientos metros y treinta y seis decímetros cuadrados. Se alza sobre un solar
de 1173,10 m2 de superficie que forma un polígono irregular y LINDA al Norte con el
chaflán que forman la calle de la Infanta y la calle de San Gabriel o carreró de ses Bruixes y
con esta última vía pública, al Este en parte con dicha última vía pública y en parte con una
casa de Erculiano Bombana señalada con el número 26 en la calle del Comercio, al Sur con
esta última calle, al Oeste con casa de Francisca Pons Orfila señalada con el número 34 en
dicha calle del Comercio, otra vez al Sur con la parte posterior de dicha casa número 34 y
con la parte posterior de las casas números 36/38 y 40 de la misma calle, pertenecientes a
Antonio Palliser Pons y a Wolfgang Bruder respectivamente, y al Oeste con la parte
posterior de la casa número 55 de la calle de la Infanta que pertenece a varios propietarios.
Goza, por razón de procedencia, la servidumbre de luces a través de las ventanas abiertas
en la misma y que dan al patio o jardín de la casa colindante número 26 de la calle del
Comercio. Goza la servidumbre de carácter permanente para paso de personas y vehículos
sobre una porción de la planta baja de la finca sirviente, registral 37 de Mahón, al folio 93,
del tomo 2.644 del Archivo, inscripción 8ª.
De esta finca han sido trasladadas pasando a formar fincas independientes las siguientes
plazas de estacionamiento: Planta -2: 1, 2, 3, 4, 13, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 36, 37, 41. Planta
-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 40, 41. Planta O: 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38,
39, 40, 41. Planta 1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
32, 34, 36, 37, 39, 40, 41. Planta 2: 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 34, 35, 42. Planta 3: 1, 4, 5, 6, 12, 13, 16.
Tiene una superfície final 1.173,10 m2 (resultado de segregar una porción de terreno de una
superfície de 6,56 m2 de la superfície inicial de 1.179,66 m2).
Referència cadastral:·8361213 FE0186S.
Cargas: Dicha finca se encuentra gravada con las siguientes cargas:
Está afecta, por razón de procedencia, al derecho de construir una cocina para el Servicio
de la casa número 26 de la calle del Comercio, o sea, la finca colindante,· registral número
3. 823 al folio 67 del tomo 725 del Archivo, propiedad de doña María Reynés Puig, en el
patio de la misma, la cual podrá apoyar en la pared de la finca de este número, de forma
que a partir del lindero en que están enclavadas las ventanas que miran al patio de dicha
finca, ocupen hasta la mitad de la primera ventana, es decir, hasta un metro ochenta
centímetros, incluidos el grueso de pared. Según resulta de escritura otorgada el 3 de
noviembre de 1967, ante el Notario de Mahón don Rafael Manrique de Lara Cabezas, según
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consta por nota marginal a la inscripción 15ª de la finca 3.296, al folio 98, del tomo 642 del
Archivo, de fecha 8 de noviembre de 1967.
Está afecta a las siguientes Normas de comunidad: Normas.- Primera. Las presentes
Normas seran obligatorias para los actuales y futuros propietarios de participaciones
indivisas del EDIFICIO sito en Mahón -07702, en la calle de la Infanta número 47,
formando esquina con la calle de San Gabriel -o carreró de ses Bruixes donde tiene los
números 2, 4, 6, 8 y 10 de gobierno, y con fachada también a la calle del Comercio en la que
le corresponden los números 28, 30 y 32, e inscrito en el Registro de la Propiedad de
Mahón, tomo 2.282 del archivo, folio 203, finca número 22.020, cuyo destino es el de garaje
o estacionamiento de vehículos, con asignación de zonas o plazas da eso exclusivo y
excluyente, a cada partícipe en la comunidad. Segunda. A los efectos del régimen de
comunidad, la propiedad del Departamento se dividirá por diezmilésimas partes indivisas,
asignándose a cada una de las plazas de estacionamiento la configuración, superficie y
coeficiente de participación que se indican en los planos, certificado descriptivo y escrito
"coeficiente de participación", que se incorpcran al protocolo del Notario de Mahón don
Enrique Garí Munsuri, mediante Acta firmada al efecto el día 20 de abril de 2.010;
describiéndose cada plaza, incluidos sus linderos, en el momento de efectuarse la respectiva
transmisión. Todas dichas plazas de estacionamiento, existentes en el preci tacto edificio,
seran descritas en el momento de transmitirse las mismas -cuando se transmita una
participación indivisa del edificio-, coincidente tal descripción con la que resulta de los
documentos citados en el párrafo inmediato precedente. Tercera. Son derechos de los
copropietarios del Departamento en régimen de uso por zonas o plazas: a) Servirse, con
carácter exclusivo y excluyente, de la plaza que la fuere asignada en el titulo de adquisición
de alguna de las participaciones incivisas del Departamento; destinándola exclusivamente
al estacionamiento de vehículo automóvil ya de cuatro ya de dos ruedas. Una vez efectuada
la asignación, la titularidad del derecho de uso irá unida inseparablemente a la titularidad
de la cuota en condominio. B) Servirse y usar, para paso y maniobra, de las zonas del
departamento no asignadas o asignables como plazas de uso exclusivo. C) Transmitir
libremente su participación indivisa en el dominio, con el anejo e inseparable derecho de
uso exclusivo de la plaza que le fuere asignada, sin que los demàs copropietarios puedan
ejercitar el derecho de retracto, que se entiende renunciado al adquirir sus participaciones.
Cuarta. Son obligaciones de los copropietarios: a) Mantener y respetar el uso exclusivo de
las plazas asignadas a otros copropietarios. B) Contribuir con arreglo a su cuota-parte a los
gastos que en la comunidad general del edificio correspondan al departamento en
copropiedad; así como a los especiales de éste que se ocasionen por la conservación,
limpieza, iluminación, entretenimiento, reparación y reposición de sus elementos comunes, y
por el seguro del edificio. C) Abonar los daños, ocasionados en el edificio o en los vehículos
aparcados o que circulen por las zones comunes, que le sean imputables. Quinta. Queda
prohibido a los copropietarios, entendiéndose la prohibición como una limitación a su
dominio: a) Depositar, aunque sea temporalmente, objetos muebles en las zonas de paso y
maniobra. B) Invadir con el propio vehículo el espacio de las plazas de estacionamiento
asignadas a otros copropietarios, así como los espacios destinados a paso y maniobra. C)
Introducir en el departamento y tener depositado en la propia plaza de uso exclusivo objetos
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de cualquier tipo, y especialmente cualquier tipo o especie de carburante -gasolina, gasóleo,
gas butano-, salvo la depositada en los vehículos. D) Alojar en el departamento o en la
pròpia plaza animales de cualquier especie. E) Cerrar, con instalaciones fijas o temporales
el propio espacio de uso exclusivo o parte del mismo, así como colocar armarios o cualquier
objeto de almacenaje. Según consta en escritura otorgada el 27 de abril de 2.010 ante el
Notario de Mahón don Enrique Garí Munsuri, que causó la inscripción 3 ª de la finca
22020, al folio 204, del tomo 2282 del Archivo.
Titular: La entidad PARKERITA S.L., domiciliada en Mahón, plaza España, 20, 1, con
C.I.F.B57258410, e inscrita en el Registro Mercantil de Menorca al Folio 168 del Tomo 85
Inscripción 1 hoja número IM-4146, por título de Agrupación según resulta de la escritura
autorizada por el notario de Mahón, Enrique Garí Munsuri, el día veintitrés de mayo de dos
mil seis, que motivó la inscripcion 1 ª de fecha veintiocho de junio de dos mil seis, al folio
203 del libro 793, tomo 2282 del archivo.
Y por título de Obra Nueva terminada según resulta de la escritura n ° protocolo 497,
autorizada por el notario de Mahón, Enrique Garí Munsuri, el día veintisiete de abril de dos
mil diez, que motivó la inscripción 2 ª de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, al folio
203 del libro 793, tomo 2282 del archivo.
FINCA 37:
URBANA: Casa señalada con los números 53 y 55, de la calle de la Infanta de Mahón
07702. La parcela tiene una superficie de 171,69 m² y la edificación ocupa una superficie
de 163,27 m² en planta baja y 156,61 m² en planta piso. Linda: por la derecha, entrando,
con vivienda de la calle Comerç, 44, con referencia catastral 8361211FE0186S0001ID; por
la izquierda, con callejón de Ses Bruixes y PARKERITA, S.L.; y por el fondo, con
PARKERITA,S.L. y con vivienda de la calle Comerç, 42, con referencia catastral
8361210FE0186S0001XD.
Tiene una superfície final de 178,25 m2 (resultado de agregar a la superfície inicial de
171,69 m2, una porción de terreno de una superfície de 6,56 m2).
Referència cadastral·8361212 FE 0186S.
Cargas: Dicha finca se encuentra gravada con la siguiente carga:
Servidumbre
Está afecta a una servidumbre de carácter permanente, a favor de la finca registral 22.020
de Mahón, para paso de personas y vehículos sobre una porción de la planta baja de la
finca sirviente, que se concreta seguidamente: Terreno afectado por la servidumbre: franja
de forma triangular en el. vértice Noroeste de la finca, con una superficie de unos ocho
metros y sesenta y cinco decímetros cuadrados, que limita al Este con la calle Infanta, al Sur
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con resto de la finca sirviente y al Noreste con la finca dominante. Todo ello en virtud de
escritura de fecha 14 de Marzo de 2.019, ante el Notario de Mahón Don Enrique Garí
Munsuri, que causó la inscripción 8 ª que se halla vigentes y sin contradicción, al folio 169,
del tomo 874 del Archivo, de fecha 27 de Mayo de 2.019.
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Carga de nueva creación: Está afectada al resultado de la cuenta de compensación
econòmica del proyecto de reparcelación, debiendo indemnizar a la entidad propietaria de
la finca registral núm. 22.020 en la suma de 1.993,58 euros, en concepto de diferencia de
valor de las fincas aportades y de las fincas adjudicades.
Titular: EMKI VIVIENDAS S.L., domiciliada en Madrid, calle Serrano, 78, 2, D, con C.I.F.
B88058854, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Folio 31 del Tomo 37 508,
Inscripción 1 hoja número M-668 61 7, por título de Compraventa según resulta de la
escritura n º protocolo 418, autorizada por el notario de Mahón, Enrique Garí Munsuri, el
día catorce de marzo de dos mil diecinueve, que motivó la inscripción 11 ª de fecha
veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, al folio 176 del libro 735, tomo 2150 del archivo,
que le atribuye la titularidad de las tres fincas resultantes de la división horizontal de la
finca 37.
Segon.- Publicar aquest acord en el BOIB, i en l’adreça o punt d’accés electrònic municipal, on
s’inserirà així mateix el contingut íntegre del projecte aprovat per facilitar-ne la consulta telemàtica.
Tercer.- Notificar personalment i individualment aquest acord a les persones interessades (les
entitats propietàries de les dos finques registrals, i Comunitat de Propietaris del parking de Ses
Bruixes).
Quart.- Remetre una còpia d’aquest acord al Consell Insular de Menorca, als efectes previstos a
l’article 111.2 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Real Decret 3288/1978, de 25
d’agost.
Cinquè.- Una vegada sigui ferm en via administrativa l’acord d’aprovació del projecte de
normalització de finques, es procedirà a la inscripció en el Registre de la Propietat, d’acord amb el
que disposen els articles 6 al 12 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.
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde per a adoptar les disposicions necessàries i signar els documents
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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15. Urgències
15.1 Aportació econòmica a la Fundació Menorquina de l'Òpera. Exp. E0670-2021-000015
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Antecedents
1. L’Ajuntament de Maó va aprovar la creació d’aquesta fundació en el Ple de data 30 de gener de
2006.
2. En els arts 1 i 12 dels seus estatuts consta l’Ajuntament de Maó com a membre fundador inicial i
del seu Patronat.
3. L’art. 30 indica que la fundació podrà comptar, entre d’altres, amb aportacions de l’Ajuntament
de Maó.
4. A la reunió del Patronat es va aprovar el pressupost pel 2021 de l’esmentada entitat, amb una
aportació de l’Ajuntament de Maó de 20.000,00 €.
Fonaments del dret
Atesa l’aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Maó pel 2021, al qual, la partida C01 3344 3
4850401 hi ha prevista una aportació a la Fundació Menorquina de l’Òpera de 20.000,00 €.
Conclusions
La partida C01 3344 4850401 d’aportacions econòmiques del Servei de Cultura, incorpora l’import
de 20.000,00 €,referit a l’entitat abans esmentada.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada pel Servei Municipal de Cultura,en el marc de la
normativa vigent aquesta Tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient, en ús de les atribucions
que m'atorga el Decret d'Alcaldia del dia 26 de juny de 2019, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent:
En conseqüència,
Propòs
1er./ Atorgar l’aportació econòmica a FUNDACIÓ MENORQUINA DE L’ÓPERA de Maó, amb
NIF G57424780 per un import de 20.000,00 €, per les despeses justificades de funcionament i
organització de diverses activitats culturals de l’entitat durant l’exercici 2021, amb càrrec a la
partida C01-3344-4850401, dels pressupost municipal de 2021.
2n./ Autoritzar i Disposar crèdit del pressupost a favor FUNDACIÓ MENORQUINA DE
L’ÓPERA de Maó, amb NIF G57424780, per import de 20.000,00 euros en l’aplicació
pressupostaria C01-3344-4850401 del pressupost municipal 2021.
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3er./ Aprovar la justificació de la subvenció nominativa d’acord amb la documentació presentada,
reconèixer l’obligació a favor de FUNDACIÓ MENORQUINA DE L’ÒPERA la quantitat de
20.000,00 €
4rt./ Notificar als interessat
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

15.2 Contracte administratiu de serveis, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del servei d’ajuda a domicili en el municipi de Maó. Aprovació. Exp. E00512021-000009
En data 08.07.2021 vaig donar ordre d’inici d’expedient per tal de procedir a l’adjudicació del
contracte de referència.
El finançament d’aquest contracte de serveis, d’un pressupost base de licitació de 1.400.000,00
euros, amb l’IVA inclòs, compta amb crèdit adequat i suficient per a la part de la despesa del
contracte que recaurà en l’exercici 2021, per import de 175.000 euros, conforme al document
comptable de despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. RC-220210006674, on es
detalla la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària G01-2310-2279901, del
pressupost municipal per a l’exercici 2021. L’autorització i compromís de la resta de la despesa,
corresponent a la part del contracte que recaurà en els exercicis 2022 a 2025, per import de
350.000,00 euros del 2022 al 2024, i de 175.000,00 euros del 2025, estarà subordinada al crèdit que
s’aprovi en els pressuposts de despeses d’aquests exercicis i, una vegada aprovada la despesa total,
s’haurà d’anotar en el registre de compromisos futurs, de conformitat amb l’establert a l’art. 174
del TRLRLH.
Consta a l’expedient informe-memòria i plec de prescripcions tècniques del contracte, redactats per
la cap d’Àrea de Benestar Social i Família, Sra. Eva Espinosa Mallor, en data 23.04.2021 i
15.07.2021.
Així mateix, consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars, de data
11.07.2021, redactat per la tècnica de Contractació, Sra. Mónica Carreras Pons, que regirà el
contracte, sobre l’objecte indicat, que s’adjudicarà aplicant el procediment obert i subjecte a
regulació harmonitzada de l’art. 156 i següents de l’LCSP.
Finalment, també consten a l’expedient els informes favorables de Secretaria i Intervenció, de data
12.07.2021 i 15.07.2021, respectivament.
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Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia en l’àmbit Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge (RGA
inclosa, i Atenció Comunitària exclosa), de data 26.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent,
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ACORD:
PRIMER.- Iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació administrativa de serveis, mitjançant
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’ajuda a domicili en el municipi
de Maó, per un pressupost base de licitació de 1.400.000,00 euros; i per un valor estimat de
1.951.923,07 euros, que en aquest cas s’ha calculat agafant l’import total del contracte més el de la
possible pròrroga i el 20% de modificacions i restant-li l’IVA.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que consten a l’expedient.
TERCER.- Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte de serveis, d’un pressupost
base de licitació de 1.400.000,00 euros, amb l’IVA inclòs, que compta amb crèdit adequat i
suficient per a la part de la despesa del contracte que recaurà en l’exercici 2021, per import de
175.000 euros, conforme al document comptable de despesa que consta a l’expedient, operació
comptable núm. RC-220210006674, on es detalla la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació
pressupostària G01-2310-2279901, del pressupost municipal per a l’exercici 2021. L’autorització i
compromís de la resta de la despesa, corresponent a la part del contracte que recaurà en els
exercicis 2022 a 2025, per import de 350.000,00 euros del 2022 al 2024, i de 175.000,00 euros del
2025, estarà subordinada al crèdit que s’aprovi en els pressuposts de despeses d’aquests exercicis i,
una vegada aprovada la despesa total, s’haurà d’anotar en el registre de compromisos futurs, de
conformitat amb l’establert a l’art. 174 del TRLRLH.
QUART.- Convocar-ne licitació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, per tal que fins a les 23:59 hores del dia en què finalitzi el termini de 30 dies
naturals, a comptar a partir del següent al de la publicació, els licitadors puguin presentar les seves
ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars i en el de prescripcions tècniques.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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15.3 Contractació mixta del subministrament i servei d’instal·lació i manteniment de càmeres
d’accés restringit al centre de Maó, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Aprovació. Exp. E00372021000007
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En data 12.07.2021 vaig donar ordre d’inici d’expedient per tal de procedir a l’adjudicació del
contracte de referència.
El finançament d’aquest contracte mixt de subministrament i servei, d’un pressupost base de
licitació de 65.461,00 euros, amb l’IVA inclòs, compta amb crèdit adequat i suficient, per a la part
de la despesa del contracte que recaurà en l’exercici 2021, per import de 58.564,00 euros, conforme
al document comptable de despesa que consta a l’expedient, operació comptable núm. RC220210014612, on es detalla la reserva de crèdit efectuada a l’aplicació pressupostària C02-13406190321, del pressupost municipal per a l’exercici 2021. L’autorització i compromís de la resta de
la despesa, corresponent a la part del contracte que recaurà en l’exercici 2022, per import de
6.897,00 euros, estarà subordinada al crèdit que s’aprovi en els pressuposts de despeses d’aquests
exercicis i, una vegada aprovada la despesa total segons l’adjudicació, s’haurà d’anotar en el
registre de compromisos futurs, de conformitat amb l’establert a l’art. 174 del TRLRLH.
Consta a l’expedient informe-memòria i plec de prescripcions tècniques del contracte, redactats pel
responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. Alfonso Aznar García, en data 15.07.2021 i
12.07.2021, respectivament.
Així mateix, consta a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars, de data
16.07.2021, redactat per l’administrativa de Contractació, Sra. Cristina Orfila Sbert, que regirà el
contracte, sobre l’objecte indicat, que s’adjudicarà aplicant el procediment obert simplificat abreujat
de l’art. 159.6 de l’LCSP.
Finalment, també consten a l’expedient els informes favorables de Secretaria i Intervenció, de dates
14.07.2021 i 19.07.2021, respectivament.
Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
delegació de competències d’Alcaldia en l’àmbit de Zones Verdes, Jardins, Camins i Mobilitat de
data 26.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació mixta del subministrament i servei
d’instal·lació i manteniment de càmeres d’accés restringit al centre de Maó, mitjançant procediment
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obert simplificat abreujat, per un pressupost base de licitació de 65.461,00 euros, amb l’IVA inclòs; i
per un valor estimat, que en aquest cas s’ha calculat agafant l’import total del contracte, més el de la
possible pròrroga (servei de manteniment dels equips i servei Cloud), i restant-li l’IVA, de 59.800,00
euros.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-53A35B29-768E-4843-93BD-C98F64C3963D 28/07/2021 12:00:23 Pag.:41/43
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que consten a l’expedient.
TERCER.- Autoritzar la despesa per al finançament d’aquest contracte de subministrament, d’un
pressupost base de licitació de 65.461,00 euros, amb l’IVA inclòs, que compta amb crèdit adequat i
suficient, segons es disposa en els art. 167 i 172 del TRLRHL, i en els art. 24 i següents de l’RD
500/1990, conforme al document comptable de despesa que consta a l’expedient, operació
comptable núm. RC-220210014612, on es detalla la reserva de crèdit efectuada per aquest import a
l’aplicació pressupostària C02-1340-6190321, del pressupost municipal per a l’exercici 2021.
L’autorització i compromís de la resta de la despesa, corresponent a la part del contracte que
recaurà en l’exercici 2022, per import de 6.897,00 euros, estarà subordinada al crèdit que s’aprovi
en els pressuposts de despeses d’aquests exercicis i, una vegada aprovada la despesa total segons
l’adjudicació, s’haurà d’anotar en el registre de compromisos futurs, de conformitat amb l’establert
a l’art. 174 del TRLRLH.
QUART.- Convocar-ne licitació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el
perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó, que es troba allotjat en la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, per tal que fins a les 23:59 hores del dia en què finalitzi el termini de 5 dies
hàbils, a comptar a partir del següent al de la publicació, els licitadors puguin presentar les seves
ofertes, de conformitat amb les prescripcions contingudes en el plec de clàusules administratives
particulars i en el de prescripcions tècniques.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

15.4 Compra immoble per a les dependències de la Policia Local. Exp. E0244-2021-000002
Davant l'exposat, i d’acord amb els articles 15 b, 19, 115 i 116.4 de la Llei Patrimoni de les
Administracions Públiques 33/2003, de 3 de novembre, els articles 27 i 46 del Reglament General
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, els articles 9,
10, 11 i 17.1 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de
les Entitats Locals, els articles 111 i 117 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, els articles 609 i
1.445 et seq. del Codi Civil de 24 de juliol de 1889, els articles 4, 9.2, 26.2 i 2a.9 i 10 de la Llei
41

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i la resta de disposicions vigents que
resultessin de legal aplicació, aquesta Tinenta d’Alcaldia proposa a la Junta de govern local
l’adopció del següent
ACORD:
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Primer.- Aprovar l’expedient d’adquisició onerosa pel procediment d’adquisició directa i adquirir
al Sr. Miguel Perelló Villalonga., amb DNI 41492047R, el següent immoble:
Finca registral 10.125, amb codi C.R.U. 07013000160509, de Maó, situada al carrer Binimaimut,
núm. 8, del Polígon Industrial de Maó, amb referència cadastral 7065813FE0176N0001SQ, amb una
superfície de 1.508,00 m2, que llinda al front, per on té accés a través de la pròpia terrassa davantera,
amb el carrer lletra L i, en una petita
porció, amb la part determinada número un; a la dreta, entrant, amb zona comú de pas a aquesta part
determinada i a la núm. tres, que mesura tres metres d’ample per dinou de llarg; llindant també a la
dreta, amb la part determinada núm. tres; pel fons, amb dita part número tres -magatzem i la seva
terrassa darrera-, amb la parcel·la número dotze i, en una petita porció, amb la part determinada
número un; i per l’esquerra, amb la parcel·la tretze-A del Sr. Alfonso Ortiz, la parcel·la tretze-B dels
germans Srs. Luís i Manuel Hernández Mercadal i amb la part determinada número un. Se li assigna
una quota de quaranta centèsimes. És l’element número dos, de la finca 7.437, al fol 172, del tom
1.037 de l’arxiu, inscripció 3a, sense càrregues o cap gravamen, pel preu de CINC- CENTS
VUITANTA-CINC MIL EUROS(585.000 €), impostos inclosos, a fi de destinar-ho a dependències
de la Policia Local.
Segon.- Notificar aquesta adjudicació a l'interessat.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de CINC-CENTS VUITANTA-CINC MIL EUROS
(585.000 €) amb càrrec a la partida A01 1719 6220321 22021004579 del pressupost de la
corporació.
Quart.- Requerir a l'adjudicatari definitiu perquè en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir
de l'endemà de la notificació de l'adjudicació, aporti la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi
l'òrgan de contractació per a obtenir de manera directa l'acreditació d'això.
Cinquè.- Citar a l'adjudicatari perquè el dia que es determini, concorri personalment o per tercer
amb poder de representació suficient a la Notaria que per torn pertoqui, a fi d'aportar els títols
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dominicals de l'immoble de la seva propietat adjudicada, i poder formalitzar el contracte de
compravenda referit a l'immoble finca registral 10.125, amb codi C.R.U. 07013000160509, de Maó,
situada al carrer Binimaimut, núm. 8, del Polígon Industrial de Maó, davant el Notari que
correspongui.
Sisè. - Comunicar a l'Oficina del Cadastre i donar d'alta en l'Inventari municipal de béns, drets i
obligacions l'immoble, que, en el seu cas, s'adquireixi en virtut del present expedient.
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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 13.14 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
LA SECRETÀRIA

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Mónica Clariana Nicolau

Héctor Pons Riudavets

Carlos Seguí Puntas,
secretari accidental
28/07/2021 12:00:25
Maó

Héctor Pons Riudavets
28/07/2021 14:06:36
Alcalde
Maó
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