ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 04/10/2021
A Maó, quan són les 13:00 hores del dia 04/10/2021, es reuneixen a la Sala de Junta de Govern de
l’Ajuntament, prèvia citació i per a realitzar la sessió Ordinària a la qual fan referència l’article
112.1 del ROM i l’article 78.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals, els següents regidors i
regidores:
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President: Sr. Héctor Pons Riudavets, Alcalde
Vocal: Sra. Conxa Juanola Pons, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sra. María José Camps Orfila, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. Carlos Montes Vivancos, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sr. Antoni Carrillos Cantò, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sra. María Dolores Antonio Florit, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. José Manuel García Pascual, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d'Alcaldia
Secretària: Sra. Mónica Clariana Nicolau
Interventor: Sr. Guillem Rotger Coll
Assisteixen com a convidats:
Assessor: Sr. Félix Fernández Terrés
Assessor: Sr. Carlos Seguí Puntas
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 27 de setembre del 2021
2 Contractació del subministrament d’elements d’enllumenat ornamental de Nadal en règim de
lloguer, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Adjudicació. Exp. E0037-2021-000006
3 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, a la parcel.la 1003 de la urbanització de Cala Llonga de Máo. Ref. cadastral:
0769235FE1106N0001TI. Exp. LO-2021-000064
4 Llicència urbanística per ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, en la línia 21234-01-01
del CT 21234 “Fragata” al carrer Itàlia núm. 7, parcel.la 11, illeta 3 de POIMA IV fase de Maó.
Parcel.la cadastral: 5664606FE0156D0001RK. Exp. E0037-2021-000006
5 Projecte de legalització de bugaderia en planta coberta al carrer Comerç núm. 4 de Maó.
Referència cadastral: 8462420FE0186S0001ZD. Exp LO2021000058
1

6 Aprovació del projecte de renovació d'enllumenat ornamental del Pont de Sant Roc, del T.M. de
Maó. Exp. E0593-2020-000058
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7 Acord d’inici del procediment de restabliment de la legalitat infringida, consistent en l’execució
d’obres de canvi d’ús i inici d’activitat per a educació ambiental, manifestament incompatibles amb
l’ordenació urbanística, a la pedrera de Curnia Nou (CUN-E01, Can Pau), polígon 12, parcel·la 55,
finca registral núm. 5324/2, situada al Camí Vell de Sant Climent, del terme municipal de Maó.
Referència cadastral 07032A012000550000US. Exp. E06712021000008
8 Modificació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació
Professional, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), la Conselleria de
Mobilitat i Habitatge, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó relatiu a la 1a Fase de
les obres de conversió del Teatre Sala Augusta en seu del Conservatori de Música de Menorca
(Maó) Exp. E06442019000001
9 Urgència
9.1 Contractació del projecte integrat d’activitats, instal·lacions i obres d’habilitació d’edificacions
ubicades al carrer Bajolí, 23, de Maó, com dependències de la Brigada Municipal, mitjançant
procediment obert simplificat. Adjudicació. Exp. E0002-2021-000007
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1 Acta de la sessió 27 de setembre del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

2 Contractació del subministrament d’elements d’enllumenat ornamental de Nadal en règim
de lloguer, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. Adjudicació. Exp. E0037-2021000006
En data 18.08.2021 es va aprovar la contractació del subministrament d’elements d’enllumenat
ornamental de Nadal en règim de lloguer, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar dia 30.08.2021, es va presentar
un únic licitador per concórrer a la licitació del subministrament de referencia: XIMENEZ
CATALUNYA, SL.
En data 01.09.2021-14.09.2021, es va reunir la Unitat Tècnica de Contractació, que va acordar:
§ Admetre a la licitació a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL, per haver presentat
correctament tota la documentació i complir amb els requisits per concórrer a aquesta licitació.
2

§ Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades.
§ Proposar l’adjudicació a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL, que és el licitador que ha
obtingut la millor puntuació.
Així mateix, també consta a l’expedient informe favorable d’Intervenció, de data 24.09.2021.
De conformitat amb l’acord de la Unitat Tècnica de Contractació, reunida en data 01.09.202114.09.2021, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent,
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ACORD:
PRIMER.- Ratificar els acords de la Unitat Tècnica de Contractació, reunida en data 01.09.202114.09.2021.
SEGON.- Adjudicar la contractació del subministrament d’elements d’enllumenat ornamental de
Nadal en règim de lloguer, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, d’acord amb els art.
159.6, 150.2 i 157 de l’LCSP, a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, S.L., 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: 34.338,26 euros, que s’incrementaran amb l’IVA al tipus impositiu del 21% amb 7.211,03
euros, resultant un preu total del contracte de 41.549,29 euros.
§ REDUCCIÓ DEL TERMINI EXECUCIÓ: es compromet a l’execució del subministrament,
reduint el termini del lliurament establert a la clàusula núm. 3 del PCAP (3 setmanes naturals),
establint-lo en 24 hores posteriors a la adjudicació formal de la licitació.
- 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
utilitzar llum de tonalitat càlida (Tª de color < 3000ºK) en un mínim d’un 70% del total dels LED
instal·lats als elements. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant declaració responsable del
fabricant. El seu incompliment serà motiu de penalització.
- Nomenar com a responsable del contracte a l’enginyer de camins, canals i ports municipal, el Sr.
Juan Astol Pons.
- 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
3

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.
TERCER.- Aprovar la disposició de la despesa (D) per un import total de 41.549,29 euros.
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QUART.- Notificar aquest acord als licitadors que s’han presentat a la licitació del subministrament
de referència.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de MaóMahón, que es troba allotjat a la PLACSP.
Així mateix, també consta a l’expedient informe favorable d’Intervenció, de data 24.09.2021.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

3 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, a la parcel.la 1003 de la urbanització de Cala Llonga de Máo. Ref. cadastral:
0769235FE1106N0001TI. Exp. LO-2021-000064
En data 30.03.2021, registre d'entrada GE/005390/2021, el representant del promotor sol·licita
llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en parcel·la
núm. 1003 de la urbanització Cala Llonga, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic
redactat pels arquitectes Carlos Baena Sánchez i Juan Carlos Sánchez Fernández, sense visat
col·legial.
En data 04.05.2021, registre de sortida GS-2021-003774, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
activitat i Obra Pública, requereix al promotor l’esmena de deficiències.
En data 24.05.2021, registre d’entrada GE/010656/2021, el representant del promotor presenta
l’esmena de deficiències i documentació pendent.
En data 28.07.2021, l’arquitecte municipal informa el projecte amb en el sentit de manifestar la
necessitat d’esmenar el projecte presentat.
En data 30.07.2021, registre de sortida GS-2021-006866, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitat i Obra Pública, requereix al promotor l’esmena de deficiències tècniques.
En data 16.08.2021, registre d’entrada GE/015980/2021, es presenta documentació d’esmena.
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En data 20.08.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte bàsic, amb una sèrie
de prescripcions.
En data 21.09.2021, 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.
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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. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos a l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, si no
es compleixen aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa l’obra com a urbà i el qualifica com a
“Zona 4. Cases unifamiliars aïllades en parcel·les”.
b) Llicència municipal per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, en parcel·la
núm. 1003 de la urbanització Cala Llonga, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic
redactat pels arquitectes Juan Carlos Sánchez Fernández i Carlos Baena Fernández, sense visat
col·legial
c) Paràmetres urbanístics:
• Parcel·la
2.013 m2 (cadastre)
• Pendent mitja
48% (inferior al 50%)
• Ocupació
176,57 m2 ocupació, 210 màxima absoluta
• Aprofitament
263,37 m2 aprofitament, 340 m2 sostre màxim absolut
• Núm. Plantes
2 (PB+1)
• Alçada reguladora
7,00m màxima, compleix
• Ocupants
8 persones
• Places d’aparcament 2 obligatòries, compleix
• Piscina
42 m2
• Superfície intervenció 263,37 m2 liquidació llicència
d) Pressupost execució material (PEM) 147.702,53 €
e) Condicions de la llicència:
· De conformitat amb l'article 152.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de
les Illes Balears (LUIB), en haver-se sol·licitat i obtingut la llicència d'obres mitjançant la
presentació d'un projecte bàsic, és preceptiva, en el termini de màxim de 6 mesos des de la
seva concessió, la presentació del projecte d'execució ajustat a les determinacions d'aquell.
La falta de presentació del projecte d'execució dins aquest termini implica, per ministeri
legal, l'extinció dels efectes; i, en aquest cas, s'ha de sol·licitar una nova llicència.
· De conformitat amb l'article 152.6 de l’LUIB, l'Ajuntament disposa d'un mes per
comprovar l'adequació del projecte d'execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest
5
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termini sense que l'òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució
en contra, es podran iniciar les obres. Si l'òrgan municipal detecta, transcorregut el termini
d'un mes, alteracions de les determinacions del projecte bàsic d'acord amb les quals es va
atorgar la llicència, ordenarà la paralització immediata de les obres i l’inici d'expedient de
modificació del projecte.
· El solar de referència NO disposa dels serveis mínims d'infraestructures urbanístiques
establertes pels articles 22 i 25 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme d'Illes
Balears, quedant supeditada la viabilitat urbanística del projecte a l'efectiu compliment del
que es disposa en el Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial decret 3288/1978,
de 25 d'agost.
f) Condicions llicència (arquitecte municipal)
· Amb el Projecte Executiu es presentarà Pressupost Execució Material detallat, valorat i
especificat per capítols, conceptes, partides d’obra, amidaments i preus unitaris, d’acord
amb el Capítol 3, Annex I del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Reial Decret 314/2006 de
17 de Març.
· El Projecte Executiu s’haurà de presentar visat, d’acord amb l’ Article 2. “Visats
obligatoris”, Reial Decret 1000/2010, de 5 d’Agost, sobre visat col·legial obligatori
g) Haurà de complir el que disposen els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018)
h) L'atorgament de la llicència no eximeix el seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
i) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
j) L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada per la llicència.
k) La persona titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i,
a més, el contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe i
destinació del sòl, i les condicions d'edificabilitat i usos.
El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a acabar-les, de
24 mesos, segons disposa l'article 38 de les Normes urbanístiques del PGOU/2012 de Maó, en
relació amb el 154 de l’LUIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis, s'iniciarà l'expedient de
caducitat de llicència.
D'acord amb l'article 154.2, paràgraf 2n, aquests terminis es computaran des de la data de
comunicació de l'acte d'atorgament de la llicència, en el cas d'haver-la obtingut d'acord amb un
projecte bàsic i d'execució; i des de la comunicació expressa de l'acte de validació del projecte
d'execució o del transcurs del termini d'un mes des de la presentació a què es refereix l'article 152.6
anterior.
A més, d'acord amb l'article 157 de l’LUIB, “serà requisit indispensable en totes les obres majors el
6

de disposar, a peu d'obra, de còpia autoritzada de la llicència municipal, així com la col·locació del
cartell indicador en el qual es faci constar el nom i els llinatges dels tècnics directors i del
contractista, l'ordenança que s'aplica, la data d'expedició de la llicència, el termini d'execució de les
obres, el nombre de plantes autoritzades i el número d'expedient”.
Segon. Notificar aquest acord al promotor de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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4 Llicència urbanística per ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, en la línia 2123401-01 del CT 21234 “Fragata” al carrer Itàlia núm. 7, parcel.la 11, illeta 3 de POIMA IV fase
de Maó. Parcel.la cadastral: 5664606FE0156D0001RK. Exp. E0037-2021-000006
El 08.06.2021, registre d'entrada GE/011882/2021, la representant de la promotora, va sol·licitar la
llicència urbanística per a l’ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, en la línia 21234-01-01
del c.t. 21234 “fragata”, en c/ Italia, núm. 7, parcel·la 11, illeta 3, de POIMA IV FASE, del terme
municipal de Maó, segons projecte redactat per l’enginyer tècnic industrial elèctric Jordi Masramón
Puigdomenec, amb visat col·legial núm. 2021907778, de data 28.05.2021.
En data 31.08.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte, amb l’advertiment de
necessitat de completar la documentació.
En data 01.09.2021, registre d’entrada GE/016972/2021, es presenta part de la documentació
d’esmena i/o complementaria pendent.
En data 14.09.2021, l’enginyer tècnic municipal informa favorablement el projecte, amb condicions.
En data 24.09.2021, l'advocada municipal d'Urbanisme emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'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 el text refós aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 20 de juny de
2016, publicat en el BOIB núm. 157, de 15-12-2016 (d'ara endavant, TRPGOU), els següents
7
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extrems i condicions:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl com a Sòl Urbà, qualificat com a com a
Sistema d’àrees d’aparcament i estacions (aA), Zona 9, Naus i grans establiments/Conjunts
amb planejament derivat anterior (Annex III) POIMA IV Fase. Zona 6c.3.
b) Obras per a l’ampliació de xarxa subterrània de baixa tensió, en la línia 21234-01-01 del
C.T. 21234 “Fragata”, en c/ Italia, núm. 7, parcel·la 11, illeta 3, de POIMA IV FASE, del
terme municipal de Maó, segons projecte redactat per l’enginyer tècnic industrial elèctric
Jordi Masramón Puigdomenec, amb visat col·legial núm. 2021907778, de data 28.05.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
- No es modifiquen els paràmetres urbanístics
- Obra de seccionament de línia subterrània, canalització i dotació de servei elèctric.
- Nou subministrament elèctric de 31,17 KW
- Superfície àmbit d’actuació: 1,60 m2 (4m X 0,40 m)
d) Pressupost (PEM): 2.904,65 €
f) Valoració del cost de gestió dels residus: 72,90 €
g) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment 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 els residus generats en l'obra, mitjançant el 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.
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 en les plantes
autoritzades.
l) Condicions establertes en l’informe de l’arquitecte municipal, de data 31.08.2021:
“• Donada l’afectació de la via pública, durant la fase d’execució de les obres així
com un cop estiguin executades, aquestes hauran d’obtenir el corresponent
seguiment i autorització dels SSTT Municipals d’Obra Pública sobre les condicions
d’acabat, materials i reposició de voreres, així com els serveis afectats per l’execució
d’aquestes obres. En conseqüència, l’Ajuntament haurà de nombrar un tècnic
responsable de l’expedient.”
m) Condicions establertes en l’informe de l'enginyer tècnic municipal de data 14.09.2021:
“1. Compliment de la documentació tècnica redactada per l’enginyer industrial José
Masramón Puigdoménech abans indicada.
2. El pressupost d’execució material de les obres, segons el projecte presentat, és de
2.904.653€
3. Condicions tècniques:
• Per a la posada en funcionament de les línies elèctriques s’hauran d’obtenir les
corresponents autoritzacions sectorials de la Conselleria d’Indústria.
• Compliment de les condicions generals per a la realització d’obres a la via pública,
i en especial les determinades per la Policia Local en matèria de Mobilitat.
• Prèviament a inici de les obres, es realitzarà l’Acta de replanteig. Hi seran
presents: un tècnic municipal, així com representants de les diferents companyies
amb serveis (telefonia, gas, aigua, etc.) que es puguin veure afectats per la
8
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instal·lació a realitzar, i un representant de Policia Local de Maó, que determinarà
les condicions de senyalització i abalisament, tant diürnes com nocturnes, així com
aquelles que consideri oportunes per garantir la seguretat de
la circulació.
• La reposició del paviment afectat per les obres es realitzarà de manera similar a
l’original.
• El termini per iniciar les obres serà de 6 mesos i el període màxim per acabar-les
(vigència) serà de 24 mesos, segons l’establert a l’art. 154 de la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
• Es tindrà en compte l’ordenança reguladora per a la protecció de l’atmosfera
davant la contaminació per renous i vibracions publicada en BOIB núm.77 de 23 de
juny de 2018, i en concret els seus articles referents a obres:
a) Treballs amb maquinària pesada per a excavacions (excavadores,
compressors, etc.)
Horari habitual: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores, excepte els mesos
de maig a octubre, amb un horari reduït per a minimitzar les molèsties al
veïnat, únicament de 8:00 a 14:00 (s’exceptua l’aplicació de la restricció a
zones industrials, rurals o que no tinguin cap incidència sobre habitatges).
b) Feines de construcció habituals, de caràcter menys sorollós (acabats
d’obra, etc.). Horari habitual: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores. Amb
compliment de les condicions d’emissió i immissió de renous establertes per a
la zona en qüestió. Implantació mesures correctores per complir amb les
emissions, amb disposició de recinte aïllat acústicament, per dur a terme
tasques pròpies de l’obra que generi renous.
c) Prohibició total de qualsevol feina que produeixi renous superiors als
permesos per aquestes normes, fora dels horaris indicats i en dies festius.
• L’autorització s’entén excepte el dret de propietat i sense prejudici del de tercers.
• El titular de la instal·lació no adquirirà en cap cas el dret de propietat ni de
possessió sobre el terreny de titularitat pública que ocupi.
• L’autorització s’atorga amb caràcter provisional i a títol de precari en la part que
afecti terrenys de titularitat pública, i es podrà retirar sempre que es cregui
convenient, sense que el titular de la instal·lació tingui dret a cap reclamació o
indemnització.”
El titular de la llicència queda subjecte a les responsabilitats i obligacions establertes en
l'article 39 del TRPGOU.
Haurà de comunicar l'inici de l'ocupació de la via pública, en cas de ser necessari.
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), si bé, d'acord amb l'article 8 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures
urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, durant l'any 2020 tot tipus d'obres
d'edificació, modificació, reparació i demolició estaran exemptes de les limitacions
9
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temporals estivals relatives a la temporada turística que estiguin vigents en qualsevol
normativa autonòmica, insular o municipal.
D'acord amb l'article 151.5 de la LUIB, el començament de qualsevol obra o ús a l'empara
d'aquesta llicència urbanística requerirà en tot cas, comunicació al municipi amb almenys
deu dies d'antelació.
Haurà de presentar certificat final d'obres, i acreditar el compliment de les condicions de la
llicència, per a autoritzar la seva posada en ús, segons disposa l'article 158.1 de la LUIB.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-184B8B34-8456-418E-B8D9-58F1D41FA844 13/10/2021 13:11:00 Pag.:10/25
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

El termini màxim per a començar les obres serà de 6 mesos i el termini màxim per a acabar-les de
24 mesos, segons disposa l'article 38.1 del TRPGOU de Maó, en relació amb l'article 154.2 de la
LUIB. La llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels dos terminis establerts o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o acabat les obres.
A més, d'acord amb l'article 157 (informació a les obres) de la LUIB, és obligatòria l'exhibició en el
lloc de l'obra d'un cartell informatiu del títol habilitant de l'actuació, la identificació de la persona
promotora i qualsevol altra dada que es fixi de manera reglamentària o en el pla general.
Segon. Notificar aquest acord a la promotora de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

5 Projecte de legalització de bugaderia en planta coberta al carrer Comerç núm. 4 de Maó.
Referència cadastral: 8462420FE0186S0001ZD. Exp LO2021000058
En data 22.03.08.2021, registre d’entrada GE/04824/2021, es presenta projecte per a la legalització
de bugaderia en planta coberta, en c/ Comerç, núm. 4, de Maó, redactat per l’arquitecte Joan Enric
Vilardell Santacana, amb visat COAIB nº 12/00424/21 de data 18.03.2021.
En data 28.04.2021, registre d’entrada GE/08819/2021, es presenta documentació complementaria.
En data 09.07.201, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte de legalització
En data 28.09.2021, l'advocada municipal d'Urbanisme emet informe.
Aquesta proposta d’acord ha estat formulada pel departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública en el marc de la normativa vigent.
La tinenta d’Alcaldia d'Urbanisme, Activitats i Obra Pública que subscriu, en ús de les atribucions
que li atorga la llei, així com les que li confereix el Decret d'Alcaldia del 25/06/2019, proposa a la
Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD:
10

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-184B8B34-8456-418E-B8D9-58F1D41FA844 13/10/2021 13:11:00 Pag.:11/25
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no
emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast”.
b) Llicència municipal per a la legalització de bugaderia en planta coberta, en c/ Comerç, núm. 4,
de Maó, redactat per l’arquitecte Joan Enric Vilardell Santacana, amb visat COAIB
nº12/00424/21 de data 18.03.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
55,00 m² (cadastre)
· Parcel·la
100,00% (55 m2)
· Ocupació
3,09 m2/m2, 170,4 m2
· Aprofitament
10 m cornisa carrer existent
· Alçada
3 (PB+2)
· Núm. Plantes
Coberta
Coberta inclinada, terrat pla
·
1 persona (1 dormitori senzill)
· Ocupants
5,27 m2. Liquidació llicència
· Sup. Intervenció
d) Pressupost (PEM)
7.248,00 €
e) Valoració gestió residus: No hi ha obra
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 de legalització, acreditar el compliment de les
condicions de la llicència i sol·licitar la llicència de primera ocupació.
l) Haurà d’actualitzar el bé davant la Direcció General del Cadastre.
Segon. Notificar aquest acord al promotor de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

6 Aprovació del projecte de renovació d'enllumenat ornamental del Pont de Sant Roc, del
T.M. de Maó. Exp. E0593-2020-000058
11

El 18 de desembre de 2020, la regidora de Microciutat, acordà l’inici del procediment per a
l’aprovació del projecte d’enllumenat al Pont de Sant Roc de Maó.
El desembre de 2020, l’enginyer industrial municipal Sr. Xavier Genestar Marquès va redactar el
projecte d’execució de renovació de l’enllumenant ornamental del Pont de Sant Roc.
L’11 de març de 2021, l’arquitecte municipal emet informe amb deficiències.
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L’abril de 2021, l’historiador i arqueòleg Sr. Martí Carbonell Salom va redactar l’informe tècnic
sobre el patrimonio referent a les obres del projecte de renovació de l’enllumenat ornamental del
Pont de Sant Roc.
El conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports mitjançant
Resolució núm 63, de 4 d’abril de 2021, va resoldre:
PRIMER. Autoritzar l’obra del projecte per a la renovació de l’enllumenat ornamental del
Pont de Sant Roc de Maó, amb les següents prescripcions:
1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà el Control arqueològic preventiu de les
intervencions que afectin al Pont de Sant Roc d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que
aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per
poder fer les oportunes inspeccions. En tot cas, l'arqueòleg, responsable del seguiment,
avisarà al Servei de patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, les obres se suspendran en el tram afectat per permetre
desenvolupar els esmentats treballs, a compte del promotor, i amb l’autorització del
Departament de Cultura del CIM.
4 – El promotor establirà les mesures de protecció adients sobre els béns integrants del
patrimoni històric situats dins l’àmbit d’actuació del projecte d’obres, mesures que s’hauran
de recollir a la memòria final del control i seguiment arqueològic.
5 - Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu de Menorca.
6 – Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM,
l’informe elaborat i signat per l’arqueòleg responsable del control, relatiu als resultats
obtinguts. Si durant el control s’han produït troballes que han aturat l’obra, el termini
màxim per al lliurament serà de 15 dies per tal que el CIM pugui resoldre sobre la
continuació d’aquesta.
7- Els promotors de l’obra tindran especial cura a l’hora d’implantar els enclavatges per a
les lluminàries i del cablejat, emprant els enclavatges existents actualment, i mimetitzant el
nou cablejat amb un color semblant al dels murs de la muralla medieval.
Es tindrà especial cura de que sigui una operació integrada i que no faci mal be elements
arquitectònics rellevants.
8- A la memòria final de la intervenció arqueològica s’ha d’incloure una documentación
detallada del procés d’instal·lació i de per a quines zones passa el cablejat de les
12

lluminàries.
SEGON. Autoritzar a Martí Carbonell Salom el control arqueològic de l’execució de l’obra.
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament des Maó i a Martí Carbonell Salom.
QUART. Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de les que es puguin derivar de la
resta de les disposicions legals, genèriques o específiques, que li siguin aplicables i
competència dels òrgans de l'Administració central, autonòmica i local.
El juny de 2021, es redacta el text refós del projecte d’execució “renovació de l’enllumenat
ornamental del Pont de Sant Roc”, per l’enginyer industrial municipal Sr. Xavier Genestar Marquès.
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El 24 de juny de 2021, l’arquitecte municipal emet informe favorable amb dos prescripcions:
A) Dada la resolución número 63 de fecha 04-06-2021 se deberá tener en consideración las
8 prescripciones seguidamente transcritas:
1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà el Control arqueològic preventiu de les
intervencions que afectin al Pont de Sant Roc d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que
aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per
poder fer les oportunes inspeccions. En tot cas, l'arqueòleg, responsable del seguiment,
avisarà al Servei de patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, les obres se suspendran en el tram afectat per permetre
desenvolupar els esmentats treballs, a compte del promotor, i amb l’autorització del
Departament de Cultura del CIM.
4 – El promotor establirà les mesures de protecció adients sobre els béns integrants del
patrimoni històric situats dins l’àmbit d’actuació del projecte d’obres, mesures que s’hauran
de recollir a la memòria final del control i seguiment arqueològic.
5 - Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu de Menorca.
6 – Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM,
l’informe elaborat i signat per l’arqueòleg responsable del control, relatiu als resultats
obtinguts. Si durant el control s’han produït troballes que han aturat l’obra, el termini
màxim per al lliurament serà de 15 dies per tal que el CIM pugui resoldre sobre la
continuació d’aquesta.
7- Els promotors de l’obra tindran especial cura a l’hora d’implantar els enclavatges per a
les lluminàries i del cablejat, emprant els enclavatges existents actualment, i mimetitzant el
nou cablejat amb un color semblant al dels murs de la muralla medieval.
Es tindrà especial cura de que sigui una operació integrada i que no faci mal be elements
arquitectònics rellevants.
8- A la memòria final de la intervenció arqueològica s’ha d’incloure una documentación
detallada del procés d’instal·lació i de per a quines zones passa el cablejat de les
lluminàries.
B) Dada la afectación de fincas vecinas de titularidad privada:
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Carrer Sant Roc número 32 ref. catastral 8064212FE0186S0001PD
Plaça Bastio número 16 ref. catastral 8064601FE0186S0001MD
Carrer S’Arraval número 1 ref. catastral 7964517FE0176S0001TO
Carrer S’Arraval número 2 ref. catastral 8064215FE0186S0001FD
Los servicios jurídicos deberán definir las condiciones de su intervención en estas fincas de
titularidad privada.
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El 19 de juliol de 2021, emeto informe jurídic.
El 21 de juliol de 2021, s’emet informe de Patrimoni per part dels Serveis jurídics, en el sentit de
descriure els dos immobles de propietats, del que es desprèn la manca d’una servitud de la que sigui
predi servent per a la il·luminació, rement-se a l’informe jurídic d’Urbanisme emés el 19 de juliol de
2021, on es fa referència al contingut de l’article 40 de l’ordenança municipal sobre policia i bon
govern.
El 27 de juliol de 2021, l'advocat municipal emet el seu informe, en els següents termes.
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.- Aprovació del projecte de renovació de l’enllumenat ornamental del Pont de Sant Roc,
redactat per l’enginyer industrial municipal, Sr. Xavier Genestar Marquès, el juny de 2021, fent
constar als efectes previstos 37 (contingut de les llicències) de les normes urbanístiques del Pla
General d’Ordenació Urbana de Maó de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de 2012, pel
Ple del Consell Insular de Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de 08-02-2012, i que va
entrar en vigor el 25 de febrer de 2012), i el text refós aprovat pel Ple del Consell Insular de
Menorca, de 20 de juny de 2016, publicat en el BOIB núm. 157, de 15-12-2016 (en endavant,
TRPGOU), els següents extrems i condicions:
a) Sòl urbà, qualificat com a zona 2 (Carrers de cases. Cases de trast) del TRPGOU de Maó.
Edifici inclòs en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitèctonic de Maó, aprovat
definitivament per la Comissió Insular d’Urbanisme de Menorca, el 24 de març de 1997,
fitxa M-7/20, que té la declaració bé d’interès cultural.
b) Obres i instal·lacions per a la renovació de l’enllumenat ornamental del Pont de Sant Roc,
redactat per l’enginyer industrial municipal, el juny de 2021.
c) Ús: no varia.
d) Pressupost d’execució material: 63.000 euros.
14

e) Valoració gestió de residus: 0 euros. Segons informa l’arquitecte municipal, el projecte no
preveu RCD, però en cas de produir-se s’haurien de lliurar a un gestor autoritzat.
f) Les condicions i prescripcions que consten a:
1.- La Resolució núm 63, de 4 d’abril de 2021, del conseller executiu del
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports que autoritza les obres amb
prescripcions.

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-184B8B34-8456-418E-B8D9-58F1D41FA844 13/10/2021 13:11:00 Pag.:15/25
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

2.- L’informe de l’arquitecte municipal, de 24 de juny de 2021.
g) Haurà de complir el que disposen els capítols V i VI de l’Ordenança sobre la protecció de
l’atmosfera contra la contaminació per renous i vibracions (BOIB núm. 77, de 23-06-2018).
i) Haurà presentar el certificat final d’obres i sol·licitar la recepció de les obres.
El termini d’execució de les obres serà el que resulti del contracte d’obres.
A més, d’acord amb l’article 157 (informació a les obres) de la LUIB, és obligatòria
l’exhibició en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la
identificació de la persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de forma
reglamentària o en el pla general.
La informació continguda en el cartell informatiu s’ha de poder llegir clarament durant el
temps que duri l’execució de l’actuació.
Segon.- De conformitat amb el que disposen els apartats 1.h i 3 de l’article 132 (Supòsits
expropiatoris) de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB),
l’aprovació del projecte d’obra pública per a la renovació de l’enllumenat ornamental del Pont de
Sant Roc, redactat per l’enginyer industrial municipal, Sr. Xavier Genestar Marquès, el juny de
2021, respecte del terrenys que siguin necessaris per a la seva execució, determina la declaració
d’utilitat pública i necessitat d’ocupació als efectes de l’expropiació per raó d’urbanisme.
Tercer.- Notificar al Departament de Cultura, Educiació, Joventut i Esport del Consell Insular de
Menorca, a les persones titulars dels quatre immobles afectats per l’actuació i publicar l’acord amb
la forma reglamentàriament establerta.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per 7 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Rafael Muñoz Campos, adoptant-se
en els seus termes.

7 Acord d’inici del procediment de restabliment de la legalitat infringida, consistent en
l’execució d’obres de canvi d’ús i inici d’activitat per a educació ambiental, manifestament
incompatibles amb l’ordenació urbanística, a la pedrera de Curnia Nou (CUN-E01, Can Pau),
polígon 12, parcel·la 55, finca registral núm. 5324/2, situada al Camí Vell de Sant Climent, del
terme municipal de Maó. Referència cadastral 07032A012000550000US. Exp.
E06712021000008
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L’11 de març de 2021, amb registre d’entrada GE/004090/20201, el Consorci per a la Protecció de la
Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca, en relació amb les obres executades al
polígon 12, parcel·la 55, del terme municipal de Maó, expedient PDU-2021-11, es dirigeix a
l’Ajuntament de Maó, perquè es tracta de sòl urbanitzable i són de la seva competència. Consta a
l’expedient DN2021000005.
El 29 de març de 2021, s’aixeca l’acta d’inspecció, per part de l’inspector d’Obres de l’Ajuntament
de Maó.
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El 15 d’abril de 2021, l’inspector municipal d’Obres emet informe respecte a les obres objecte de
l’acta d’inspecció i proposa el següent:
Primer. D’acord amb l’article 187 de la Llei 12/2017, procedir a suspendre immediatament l’ÚS i
ACTIVITAT que es porta a terme a la parcel·la 55 del polígon 12, per manca de títol habilitant.
Segon. Donar trasllat dels fets a l'arquitecte municipal (obres consistents en 3 perforacions al
sostre de les coves, pavimentació de les coves, execució de tancaments lleugers, adequació de bany,
cuina i xemeneia, instal·lació de 12 plaques fotovoltaiques, instal·lació de baranes, dotació de
serveis de llum i aigua; i ús de taller artesà), per definir si el cas que ocupa es correspon amb
l’article 188 de la llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, d’incoació del
restabliment la situació a la legalitat urbanística, o bé es correspon amb l’article 190 de la llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, d’actuació i actes manifestament
incompatibles amb l’ordenació urbanística.
D’acord amb l’article 164 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
és responsable de l’incompliment legal […] qualsevol persona que tengui atribuïdes facultats
decisòries sobre l’execució i desenvolupament dels actes. Donat que no consta expedient d’obres, la
responsabilitat recau sobre el propietari de la parcel·la: AGRIPPA INVERSION Y GESTION
INMOBILIARIA SL (NIF B84218429).
Tercer. Notificar a la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca de la
resolució que s’adopti, d’acord amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears.
Quart. Notificar a les persones interessades la resolució que s’adopti.
El 14 de juliol de 2021, amb registre d’entrada núm. GE/014122/2021, l’entitat Agrippa Inversión y
Gestión Inmobiliaria, SL va presentar la sol·licitud de la llicència urbanística per a la conservació i
manteniment de pedrera per a ús d’educació ambiental, a la pedrera de Curnia Nou (CUN-E01, Can
Pau), polígon 12, parcel·la 55, finca registral núm. 5324/2, referència cadastral
07032A012000550000US, situada al camí Vell de Sant Climent, sense accés directe al camí, terme
municipal de Maó, segons projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr. Antón García-Abril Ruiz,
signat el 12 de juliol de 2021.
El 31 d’agost de 2021, l’arquitecte municipal emet informe, amb la següent conclusió:
1. Dada la clasificación del suelo, urbanizable, y sus afectaciones APR de Riesgo de Contaminación
de Acuíferos y por la Zona de restricción Moderada (1km) del Sistema General Servicios Técnicos
AT.Abd Pozos, todo ello por el vigente PGOU/2012, dada la inclusión del bien en el Anejo 7 del
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PDS de Pedreres de Balears D 61/1999 y dada la catalogación del bien Ficha CUN-E01 del
CPHAE/2012, de conformidad con el ordenamiento urbanístico vigente, para posibilitar el cambio
de uso o la introducción de un nuevo uso y su dotación de servicios en las tres cuevas existentes en
la finca Polígono 12, parcela 55, con referencia catastral 07032A012000550000US, será necesaria
la tramitación de un plan especial de protección del bien o un instrumento urbanístico de
protección definido en el artículo 36 de la Ley 12/1998, de PH.
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2. Dada la inclusión de las cuevas en el CPHAE/2012, con la Ficha CUN-E01, de conformidad con
las Ordenanzas del Catálogo y con la Ley 12/1998, de PH, la ejecución de obras sobre este bien
precisa de las correspondientes autorizaciones sectoriales del proyecto, redactado por técnicos
competentes; en consecuencia las obras ya ejecutadas precisan del correspondiente tramite en el
Departament de Cultura i Esports del CIME, para que emita informe sobre si estas actuaciones
ejecutadas se ajustan al grado de protección e interés de las cuevas y con ello si los procedimientos
constructivos materializados contravienen o no los procedimientos autorizables sobre dichos bienes.
3. Dado que el grado de interés es 1 en la Ficha CUN-E01 del CPHAE/2012, el régimen de obras
se circunscribe exclusivamente a la ejecución de obras de conservación, restauración,
rehabilitación o consolidación, así la ejecución de lucernarios en la Cueva 2 y 3, que altera las
condiciones interiores de las cuevas y destruye parte del patrimonio que la conforma y materializa
precisa de la concreta autorización o inicio del régimen sancionador de la Administración
competente en la materia.
4. Existen obras ejecutadas en las cuevas de la finca Polígono 12, parcela 55, como por ejemplo las
barandillas de protección de caídas, que no se ajustan a las condiciones técnicas establecidas en el
RD 314/2006, de 17 marzo CTE.
5. La introducción del nuevo uso sobre estas tres cuevas para destinarlas a un espacio de artistas y
estudiantes universitarios del ramo de la arquitectura, a modo de taller donde se materializan
maquetas, precisa de la tramitación administrativa del correspondiente proyecto de actividades,
redactado por técnico competente, de conformidad con la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de instalación acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.
6. Dado que el día de la inspección, 29/03/2021, las obras ejecutadas en las cuevas y exteriores se
hallan totalmente finalizadas y en todos los espacios resultantes su uso es activo, todo ello
careciendo de título habilitante para la ejecución de obras en un espacio catalogado y el desarrollo
de una actividad, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 12/2017, se debe proceder a
suspender inmediatamente el uso y la actividad que se desarrolla en la finca Polígono 12, parcela
55, con referencia catastral 07032A012000550000US.
El 2 de setembre de 2021, l’arquitecte municipal emet informe desfavorable a la sol·licitud de la
llicència urbanística amb registre d'entrada núm. GE/014122/2021.
La Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2021, expedient E049120210037, va adoptar el
següent acord:
Primer. Denegar la llicència urbanística per a la legalització de les obres executades i el canvi d’ús
a educació ambiental, a la pedrera de Curnia Nou, CUN—E01 (Can Pau), polígon 12, parcel·la 55,
finca registral núm. 5324/2, referència cadastral 07032A012000550000US, situada al camí Vell de
Sant Climent, sense accés directe al camí, terme municipal de Maó, segons projecte bàsic per a la
conservació i manteniment de pedrera per a ús d’educació ambiental, redactat per l’arquitecte Sr.
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Antón García-Abril Ruiz, signat el 12 de juliol de 2021, pels motius exposats en els informes tècnics
de 15 d’abril de 2021, de l’inspector d’Obres, de 2 de setembre de 2021, de l’arquitecte municipal, i
jurídic, de 14 de setembre de 2021, que constitueixen la motivació d’aquest acord, i que
s’incorporaran al text de la resolució, pels incompliments de la legalitat i de la normativa
urbanística que s’han constatat.
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Segon. Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm. 5.324/2, polígon
12, parcel·la 551, l’acord de denegació de la llicència urbanística per a la legalització de les obres
executades i canvi d’ús sense títols habilitants, a l’empara del que disposa l’article 65.1.a), c) i h)
del Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de
30 d’octubre, i l’article 1.4 del Reial 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.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Insular de Menorca (Servei de Patrimoni Històric)
perquè adopti, si pertoca, les mesures de protecció previstes a l’article 113 de la Llei 12/1998, de 21
de desembre, del patrimoni de les Illes Balears, i incoï el procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora en la matèria objecte de la citada Llei, per una presumpta infracció tipificada als
articles 100 i següents de la repetida Llei.
Quart. Notificar aquesta resolució a l’entitat promotora de les obres i ús.
En data 27 de setembre de 2021, s’emet informe jurídic.
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. Acordar, de conformitat amb l’article 188 de la Llei 12/2017, l’inici de l’expedient de
restabliment de la legalitat infringida i de la realitat física alterada contra el propietari i promotor,
AGRIPPA INVERSION Y GESTION INMOBILIARIA SL (NIF B84218429), a la pedrera de
Curnia Nou (CUN-E01, CAN PAU), polígon 12, parcel·la 55, finca registral número 5324/2, situada
al camí Vell de Sant Climent, manifestament incompatibles amb l’ordenació urbanística, atès que
s’han executat obres i s’ha realitzat un canvi d’ús a activitat d’educació ambiental, les quals han
estat denegades per la Junta de Govern Local celebrada el passat 20 de setembre de 2021.
Segon. Donar audiència i trasllat dels documents que figuren a l’expedient a les persones
responsables, perquè, en el termini de 15 dies, al·leguin el que considerin convenient a l’expedient
de demolició o restabliment immediat dels actes objecte d’aquest expedient, consistents en
l’execució d’obres i canvi d’ús a activitat d’educació ambiental, atès que les mateixes són
manifestament incompatibles amb el planejament, a més d’haver estat denegada la llicència de
legalització, mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2021.
Tercer. Una vegada evacuat el tràmit d’al·legacions i audiència, es dictarà i notificarà l’ordre de
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demolició o restabliment, en el termini màxim d’un any, a comptar a partir de la data de la resolució
d’inici.
Quart. Ordenar, de conformitat amb l’article 111 de la Llei 7/2013, LA MESURA CAUTELAR DE
PARALITZACIÓ, PROHIBICIÓ, SUSPENSIÓ I CLAUSURA DE L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL exercida a la pedrera de Curnia Nou (CUN-E01, CAN PAU), polígon 12, parcel·la
55, finca registral número 5324/2, atès que s’han executat obres i s’ha realitzat un canvi d’ús a
activitat d’educació ambiental, les quals han estat denegades per la Junta de Govern Local celebrada
el passat 20 de setembre de 2021.
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Així mateix, cal recordar que, en aquests moments, atesa la crisi sanitari mundial existent, causada
per la Covid-19, és prudent que, per part de les administracions, es controlin i es clausurin els espais
que no disposen del corresponent títol habilitant; i que, a més, en el present cas, es realitza a una
zona on l’activitat no està permesa, atesa la classificació del sòl on s’ha implantat.
Cinquè. D’acord amb l’article 111.2 de la Llei 7/2013, si, una vegada adoptat l’acord de mesura
cautelar de suspensió de l’activitat, el titular no paralitza l’activitat en el termini de 48 hores, es
procedirà per la via d'execució forçosa, d’acord amb l’establert a l’article 100 de la Llei 39/2015, o
norma que la substitueixi, amb cita prèvia de les persones responsables, i s'hauran de precintar
l’activitat i les instal·lacions.
Sisè. Designar com a instructora i secretària, respectivament, d’aquest procediment de restabliment
la Sra. Joana Triay Mascaró i la Sra. Agueda Gomila Pons, i comunicar a les persones interessades
la possibilitat d’exercir el dret de recusació previst a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
Setè. L’òrgan competent per resoldre aquest procediment de restabliment de la legalitat urbanística
infringida, manifestament incompatible amb l’ordenació urbanística, és la Junta de Govern Local,
segons l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, l’article 120.1 de la
Llei 7/2013 i del decret de delegació de competències d’Alcaldia, de 29 de juny de 2019, atesa
l’adopció de la mesura cautelar.
Vuitè. Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm. 5.324/2, polígon 12,
parcel·la 551, l’acord d’inici de l’expedient de restabliment de la legalitat infringida i de la realitat
física alterada, contra el propietari i promotor AGRIPPA INVERSION Y GESTION
INMOBILIARIA SL (NIF B84218429), a la pedrera de Curnia Nou (CUN-E01, CAN PAU),
polígon 12, parcel·la 55, finca registral número 5324/2, situada al camí Vell de Sant Climent,
manifestament incompatibles amb l’ordenació urbanística, atès que s’han executat obres i s’ha
realitzat un canvi d’ús a activitat d’educació ambiental, les quals han estat denegades per la Junta de
Govern Local celebrada el passat 20 de setembre de 2021, a l’empara del que disposa l’article
65.1.a), c) i h) del Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, i l’article 1.4 del Reial 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.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

8 Modificació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació
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Professional, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó relatiu a la 1a
Fase de les obres de conversió del Teatre Sala Augusta en seu del Conservatori de Música de
Menorca (Maó) Exp. E06442019000001
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L’any 2007, el Govern de les Illes Balears accepta la proposta de l’Ajuntament de Maó – plantejada
l’any anterior– d’ubicar el Conservatori a la instal·lacions de la Sala Augusta, de propietat
municipal, que restava tancada des del 2004. L’any 2011 ja s’inicia l’expedient administratiu, amb la
fixació dels primers pressupostos per a la creació del projecte i un posterior concurs d’idees per
assolir la reforma.
A finals de 2013 i primers mesos de 2014, com a conseqüència de la valoració negativa de la
problemàtica tècnica i urbanística que planteja la remodelació de la Sala Augusta (protecció parcial
de l’edifici, absència de zona d’aparcament, espai poc apte per a les exigències tècniques que
necessita una instal·lació de caràcter musical, entre d’altres), l’Ajuntament i la Conselleria
d’Educació es replantegen noves opcions alternatives.
El mes de març del 2014, l’Ajuntament de Maó anuncia públicament que ofereix un solar a la
Conselleria d’Educació, situat a Sínia Costabella, per a la construcció de nova planta d’un edifici
que constituirà la nova seu del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca.
Posteriorment, en data 2 de desembre de 2015, el conseller d’Educació i Universitat i la batlessa de
Maó anuncien oficialment, en una nota de premsa, que la nova seu del Conservatori serà la Sala
Augusta, amb el compromís del conseller de la redacció del projecte al llarg de l’exercici 2016 per
part de l’IBISEC.
El 10 de març de 2017, l’IBISEC, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat i l’Ajuntament de
Maó signaren el Protocol general de col·laboració per a la instal·lació de l’escola d’adults i el
Conservatori Professional de Música de Menorca (Maó) on les distintes institucions es
comprometen a dur a terme l’Escola d’Adults de Maó i la nova seu del conservatori Professional de
Música de Menorca. Queda reflectit al Protocol que el Govern de les Illes Balears, a través de la
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat es
compromet a redactar el projecte bàsic dins el primer semestre del 2017, a partir de l’avantprojecte
guanyador.
El 14 de febrer de 2018 es signa el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i
Universitat, l’Institut Balear d’Infraestructures Educatives (IBISEC), la Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó per a la Redacció del
projecte executiu i la direcció facultativa de l’obra del Conservatori Professional de Música de
Menorca Maó on es concreten els compromisos que assumeix cadascuna de les parts signats i
preveure la participació de totes les entitats i el Consell Insular de Menorca en el finançament
necessari per a l’execució del projecte. Aquest conveni també preveu que les tres administracions
podran fer ús compartit de l’auditori del futur Conservatori. Aquest ús es regularà mitjançant un nou
conveni específic.
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El 4 de març de 2019, una vegada redactat i supervisat el projecte executiu, es formalitza un nou
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat, l’Institut Balear
d’Infraestructures Educatives (IBISEC), el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó per a
la construcció del Conservatori de Música de Menorca (Maó), l’objecte es concretar els
compromisos que assumeixen las parts signants per al finançament de l’execució d’obres i posada
en funcionament del nou Conservatori
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En data 2 de maig de 2021es reb un nou esborrany de conveni de col·laboració.
L’objecte d’aquest conveni és concretar els compromisos que assumeixen el Govern de les Illes
Balears, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó per al finançament de les obres i
posada en funcionament del nou Conservatori. Es preveu un cost total de 8.518.021,07 €, segons
consta en l’esmentat conveni.
L’Ajuntament de Maó posarà a disposició de l’IBISEC els immobles corresponents a l’edifici de la
Sala Augusta i la casa veïna (referències cadastrals: 8159607FE0185N i 8159608FE0185N,
realitzarà les adaptacions viàries i urbanístiques necessàries per l’execució i assumir els costos que
es derivin d’aquestes adaptacions i cedirà gratuïtament l’ús de les instal·lacions resultants, a la
Conselleria d’Educació i Formació Professional, per un període de 50 anys prorrogables, perquè
passi a ser la seu del Conservatori Professional de Menorca (Maó).
En data 26 de maig de 2021s’emet informe favorable del servei corresponent.
En data 1 de juliol de 2021 s’emet informe favorable dels serveis jurídics.
En data 22 de juliol de 2021 el Ple Municipal, en sessió ordinària, aprova la desafectació i la sessió
gratuïta de béns. Finalitzat el termini d’exposició pública sense que es presentessin al·legacions
esdevé aprovada definitivament el 30 d’agost de 2021.
En data 25 d’agost el Govern Balear remet un nou esborrany que introdueix petites variacions al
redactat del conveni que no afecten a la desafectació ni a la cessió gratuïta de béns.
En data 13 de setembre de 2021 s’emet informe favorable dels serveis jurídics.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l’Alcalde, en el marc de la normativa vigent
aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que m'atorga la Llei i l’acord que es va prendre en sessió
Plenària Constitutiva, celebrada el dia 15 de juny de 2019, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent:
ACORD:
Primer. Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i
Formació Professional, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó relatiu
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a la 1a Fase de les obres de conversió del Teatre Sala Augusta en seu del Conservatori de Música
de Menorca (Maó)
Segon. Correspondrà al batle la signatura del conveni, en ús de la facultat de representació prevista
a l’article 21, apartat b, de la Llei 7/1985, i 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
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Tercer. Notificar aquest acord a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, a l’Institut
Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i al
Consell Insular de Menorca.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

9 Urgència
9.1 Contractació del projecte integrat d’activitats, instal·lacions i obres d’habilitació
d’edificacions ubicades al carrer Bajolí, 23, de Maó, com dependències de la Brigada
Municipal, mitjançant procediment obert simplificat. Adjudicació. Exp. E0002-2021-000007
En data 25.08.2021 es va aprovar la contractació del projecte integrat d’activitats, instal·lacions i
obres d’habilitació d’edificacions ubicades al carrer Bajolí, 23, de Maó, com a dependències de la
Brigada Municipal, mitjançant procediment obert simplificat.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar dia 15.09.2021, es van presentar
cinc licitadors, per concórrer a la licitació de les obres de referència: ANTONIO GOMILA, SA, M.
POLO, SL, CONSTRUCCIONES OLIVES, SL, FINQUES LA TRAPA, SL i JUAN MORA, SA.
La Mesa de Contractació, en sessió de data 16.09.2021, va acordar proposar a ANTONIO
GOMILA, SA com adjudicatari del contracte de les obres de referència i requerir-lo per a la
presentació de la documentació relativa a capacitat i solvència, que no es trobava en el ROLECSP i
la garantia definitiva, atorgant-li un termini fins el 27.09.2021.
Consta a l’expedient informe de la tècnica de Contractació, de data 27.09.2021, en el qual s’indica
que un cop revisada la documentació presentada s’ha comprovat que l’ha presentada correctament,
proposant-se l’adjudicació del contracte a ANTONIO GOMILA, SA.
Així mateix, també consta a l’expedient informe favorable de fiscalització prèvia per part
d’Intervenció, de data 29.09.2021.
Tenint en compte tot el relacionat i en us de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia de
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delegació de competències d’Alcaldia en l’àmbit de l’àrea d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública
(Coordinació de Microciutat inclosa), de data 25.06.2019, propòs a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent,
ACORD:
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PRIMER.- Ratificar els acords de la Mesa de Contractació, en sessió de data 16/09/2021.
SEGON.- Adjudicar la contractació del Projecte integrat d’activitats, instal·lacions i obres
d’habilitació d’edificacions ubicades al carrer Bajolí, 23, de Maó, com a dependències de la Brigada
Municipal, mitjançant procediment obert simplificat, a l’empresa ANTONIO GOMILA, SA, de
conformitat amb l’oferta presentada, que es detalla a continuació:
·

Preu: 705.000,00 euros, que s’incrementarà amb l’IVA al tipus impositiu del 21% amb 148.050,00
euros, resultant un preu total del contracte de VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES MIL
CINQUANTA EUROS (853.050,00 euros).

·

Millores: es compromet a executar les obres amb les millores detallades a continuació,

Nº

PARTIDA

DESCRIPCIÓ PROJECTE

MILLORA OFERTA

1

3.2.1.2

u Marco y tapa de hormigón 60x60 cm, para arqueta

u Marco y tapa de fundición clase D400 conforme

de registro, recibida con mortero C.P. 1:3

EN124, de 60x60 cm, para arqueta de registro, recibida
con mortero C.P. 1:3

2

6.1.1

Capítulo ESCALERAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS DE

Capítulo ESCALERAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS DE

TRABAJO

TRABAJO (….)
Incluso acabado pintado a dos manos en color blanco

3

6.1.5.4

m² Correas estructura metálica ligera autoportante,

m²

sobre espacio habitable formada por acero UNE-EN

autoportante..(......)

Correas

estructura

metálica

ligera

10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las

Incluso suministro y fijación de estructura coplanar de

series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una

aluminio estructural tipo SUPORTS o equivalente en

cuantía de acero de 5 kg/m².

previsión de futura instalación fotovoltaica de 50KWp a
replantear con DF

4
5

7.1.2.
9.5.6.2

Capítulo. Carpintería aluminio

Capítulo: Carpintería aluminio

......uds gama básica

......uds gama media, con rotura de puente térmico

Ud Caja de medida con transformador de intensidad

Ud Caja de medida con transformador de intensidad

CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1

CMT-300E (......)

contador trifásico, instalada en el interior de hornacina

Incluso incorporación de caja de derivación que

mural, en vivienda unifamiliar o local

permita la conexión de la línea de evacuación de futura
instalación fotovoltaica sobre la derivación individual,
así como seccionador precintable (esquema tipo B2 autoconsumo individual con excedentes conectado a
red

interior-

conforme

ANEXO

7/06/2019)
6

9.5.12.1.12

Aparamenta. Cuadro general

Aparamenta. Cuadro general
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1

circular

DGE

Ud Armario de distribución metálico, de superficie, con

Ud Armario de distribución metálico (......)

puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento

Incluso corrección del factor de potencia mediante

clase II, de 1350x650x250 mm, apilable con otros

batería automática de condensadores, para 50 kVAr de

armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por

potencia reactiva, de 3 escalones con una relación de

deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad,

potencia

escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi,

alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de

microtexturizado.

frecuencia,

tipo

equivalente

a

Totalmente

montado.

Incluye:

Colocación y fijación del elemento.

entre

condensadores
STD4-60-440

justificar.

de

1:1:1,

para

"CIRCUTOR"

Totalmente

montada

o
y

conexionada
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7

9..13.1

8

9.12.3.2

Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para

Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para

modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de

modo de carga 3 compuesta por caja de recarga de

vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección

vehículo eléctrico, metálica, con grados de protección

IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación

IP54 e IK10, de 480x166x350 mm, para alimentación

monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW

monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 7,4 kW

de potencia, con una toma Schuko de 16 A. Incluso

de potencia, 32A Incluso elementos de fijación, regletas

elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos

de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para

accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

su

Totalmente montada, conexionada y probada.

conexionada y probada.

Ud Caja de ventilación estanca (..........) marca S&P

Ud Ventilación con recuperación de calor tipo CADB-

modelo CAB-160 ECOWATT 230V50/60HZ N8 para un

HE D ECOWATT o equivalente a justificar (del mismo

caudal 452 m³/h y presión estática 26,2 Pa. Incluso

caudal y p.p. conductos reglamentarios de distribución

mando a distancia. Pequeño material y accesorios.

de aire)

correcta

instalación.

Totalmente

montada,

Suministro y colocación

·

Ampliació del termini de garantia de les obres en 4 anys.

TERCER.- El termini d’execució del contracte serà de 5 MESOS, a comptar a partir de la data
d’inici d’obres recollida a l’acta de comprovació del replanteig.

•

QUART.- S’estableix a l’adjudicatari la següent condició especial d’execució, de caràcter social,
vinculada a l’objecte del contracte en compliment de l’art. 202 de l’LCSP:
En les noves contractacions, baixes i substitucions que es produeixin durant l’execució,
l’adjudicatari estarà obligat a incorporar almenys un 3% de persones desocupades inscrites a les
oficines d’ocupació del SOIB. El seu compliment s’haurà d’acreditar amb la presentació dels
contractes juntament amb el certificat del SOIB.
CINQUÈ.- Nomenar com a responsable del contracte, director facultatiu de l’obra i coordinador de
seguretat i salut durant l’execució al Sr. Dámaso de la Cruz, enginyer industrial; l’enginyer
industrial municipal, Sr. Xavier Genestar Marquès, serà el responsable del contracte de serveis per a
la redacció del projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut (exp. E00492020000037)
que vetllarà pel compliment de les funcions de responsable del contracte.
SISÈ.- Aprovar la disposició de la despesa (D) del contracte per un import total de VUIT-CENTS
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CINQUANTA-TRES MIL CINQUANTA EUROS (853.050,00 euros).
SETÈ.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents a
l’endemà de l’enviament de la corresponent comunicació a través de la PLACSP.
VUITÈ.- Notificar aquest acord a tots els licitadors que s’han presentat a aquesta licitació.
NOVÈ.- Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Maó-Mahón,
que es troba allotjat a la PLACSP.
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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 13.15 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

Mónica Clariana Nicolau,
Secretària General
13/10/2021 13:11:01
Ho certifico als efectes de fe
pública

Héctor Pons Riudavets
14/10/2021 14:40:10
Alcalde
Maó
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