ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 26/07/2021
A Maó, quan són les 13:00 hores del dia 26/07/2021, 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:
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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. Antoni Carrillos Cantò, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sra. María Dolores Antonio Florit, Tinenta d'Alcaldia
Vocal: Sr. José Manuel García Pascual, Tinent d'Alcaldia
Vocal: Sr. Rafael Muñoz Campos, Tinent d'Alcaldia
Secretari accidental: Sr. Carlos Seguí Puntas
Interventor: Sr. Guillem Rotger Coll
Assisteixen com a convidats:
Assessor: Sr. Félix Fernández Terrés
Excusen la seva absència:
Vocal: Sr. Carlos Montes Vivancos, Tinent d'Alcaldia
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui realitzar la sessió, es procedeix a
obrir el debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i dels sobrevinguts, si escau:
1 Acta de la sessió 19 de juliol del 2021
2 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0114-2021-000008
3 Segona certificació de les obres de restauració de part de l'edifici de l'Hospital de la Illa del Rei.
Ref. Cad. 07032A016000060000UL Exp. E0003-2020-000009
4 Certificació de final d'obra per renovació de la il·luminació del camp municipal de Bintaufa. Exp.
E0600-2018-000016
5 Contractació d'obra menor per al tancament del camp esportiu del Centre Cívic AAVV d'Andrea
Dòria de Maó. Exp. E0001-2021-000034
6 Llicència urbanística per a les obres d’adequació, condicionament i millora d’un camí rural
existent a la Finca California, Ctra. Maó- Fornllells Me-7, Km 2.800, pol. 18 parc. 21, finca registral
núm. 5708-2 de Maó. Exp. LO-2018-000049
1

7 Llicència urbanística d’habitatge entre mitgeres – obra nova al carrer Cós de Gràcia núm. 226 de
Maó. Referència cadastral: 8158822FE0185N0003UD. Exp. LO-2020-000141
8 Renovació llicència urbanística per a la finalització d’habitatge a Costa Deià núm. 7-9 de Maó.
Referències cadastrals: 8161521FE0186S0002IF i 8161521FE0186S0001UD. Exp. LO-2020000111
9 Projecte executiu per a la rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Santa
Escolàstica núm. 17-19 de Maó. Referència cadastral: 7665501FE0176N0001OQ. Exp. LO-2021000070
10 Protocol d'empadronament als Serveis Socials de l'Ajuntament de Maó. Exp.. E0315-2021000003
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11.1 Subvenció nominativa UD Mahón destinada a activitats esporties. Exp. E0558-2021-000092

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1 Acta de la sessió 19 de juliol del 2021
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

2 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0114-2021-000008
Atesa la correcta tramitació de les factures que es relacionen, especialment quant a la conformitat
per part del Departament responsable;
Comprovat que les obligacions s’ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les autoritats
competents i que el creditor ha complert o garantit, si escau, la seva correlativa prestació;
Comprovada l’existència de crèdit en el vigent pressupost de 2021 per assumir aquestes despeses;
S'han emês informe de l'Interventor en data 7/7/2021 de les factures
Atesa la competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 25 de juny
de 2019, de delegació de competències en la mateixa, en el que, en el seu apartat b), delega en la
mateixa el reconeixement de les obligacions de compra de béns no declarats de valor històric o
artístic, de contractació de serveis, i d’inversions de més de 15.000 €, l’IVA inclòs;
De conformitat amb el que estableixen els articles 213 i 214 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 3, 7,
8, 10 i 16 a 20 de Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
2

control intern en les entitats de sector públic local, i l’article 4 del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, s’emet la següent proposta a la Junta de Govern Local:
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per l'Àrea Econòmica, en el marc de la normativa
vigent aquesta Tinenta d'Alcaldia de Serveis Generals i Hisenda, en ús de les atribucions que
m'atorga el Decret d'Alcaldia del dia 26/06/2019, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent:
ACORD:

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-D23598A5-09F5-49C5-A588-D6E9A288329F 04/08/2021 9:14:44 Pag.:3/22
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Primer.- Aprovar els reconeixements d'obligacions que es relacionen a continuació:
IMPORT TOTAL

298.067,33

FCC MEDIO AMBIENTE SA
CERTIFICACIO 5 RECOLLIDA RSU MAIG
C01 1621 2279901
FCC MEDIO AMBIENTE SA
CONSERVACIO I MANTENIMENT ARBRAT URBA
JUNY
C02 1710 2270601
MENORCA TOT INOX SL
SUBMIINISTRAMENT BARANA METAL·LICA P.
MARITIM
U02 1711 6190221
ADALMO SL
ENTREGA/RETIRADA DEPOSITOS SANITARIOS
G01 2311 2279901

226.589,55

23.245,92

16.793,86

31.438,00

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

3 Segona certificació de les obres de restauració de part de l'edifici de l'Hospital de la Illa del
Rei. Ref. Cad. 07032A016000060000UL Exp. E0003-2020-000009
Per Junta de govern local de data 22 de març de 2021 es va adjudicar el contracte d’obres per
“Restauración de parte del edificio del conjunto edificado del Hospital de la Illa del Rei de
Mahón” a l’empresa UTE EDIFICIO ILLA DEL REI, amb CIF U05283254, per un import total
de 353.502,00€ (21% IVA: 61.351,59€, total: 292.150,41€), i un període d’execució de 5 mesos i 1
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setmanan a comptar des de la comprovació del replanteig efectuar el 30 d’abril de 2021.
L’empresa adjudicatària ha presentat la 2na certificació d’obres i la factura núm. 2 de data 06 jliol
de 2021, per un import de 23.512,20€ (IVA inclòs).
Ambdós documents, la certificació i la factura, han estat conformats favorablement pel tècnic
municipal director de l’obra.
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D’acord amb l’article 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,i el
plec administratiu les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació valorada
mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin.
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia
juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat
o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels expressats
documents.
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.
El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment
executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions
aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions
d'obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general o seu electrònica
de l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una factura
ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit.
La proposta d’acord ha estat formulada pel Departament d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública, en
el marc de les facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de
les bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les Bases d’Execució del Pressupost per a la
disposició de la despesa i desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la normativa vigent,
i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta Regidoria Delegada d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública, en ús de les atribucions que m’atorga el Decret d’Alcaldia de data 26 de
juny de 2019 proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar la certificació d’obres num 2na i la factura núm. 2 de data 06 de juliol de 2021,
per un import de 23.512,20€ (IVA inclòs) presentades pel contractista Ute Edificio Illa del Rei amb
CIF U05283254.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 23.512,20€ (IVA inclòs) amb
4

càrrec a l’aplicació pressupostària U01 1511 6220221 del pressupost municipal vigent.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
Quart. Donar compte a la Intervenció municipal i al Departament d’Urbanisme, Activitats i Obra
Pública.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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4 Certificació de final d'obra per renovació de la il·luminació del camp municipal de Bintaufa.
Exp. E0600-2018-000016
Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Maó, en sessió Ordinària, realitzada el dia
31/05/2021 es va adjudicar el contracte d’obres consistent en la renovació de la il·luminació del
camp municipal de futbol de Bintaufa amb nombre d’expedient E0600 2018 000016 a l’empresa
FERROVIAL SERVICIOS, SAU amb NIF A80241789, per un import total de 58.513,69€ (21%
d’IVA inclòs), i un periode d’execució de 3 mesos a comptar des de la comprovació del replanteig,
efectuat en data 19/11/2020.
L’empresa adjudicatària ha presentat la certificació de final d’obra i la factura núm. 5600286152 de
data 28/04/2021 per un import de 13.314,68€ (IVA inclòs), segons la plataforma FACE.
La certificació de final d’obra i la factura ressenyada han estat conformades favorablement per la
tècnic municipal directora d’obra Gemma Garcia Querol en data de signatura del 28/04/2021.
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 periode a què corresponguin.
En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia
juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat
o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels expressats
documents.
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.
El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment
executi amb subjecció al Memòria Valorada que va servir de base a la licitació, a les seves
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions
d'obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general o seu electrònica
de l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una factura
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ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit.
Per tot això, en exercici de les meves competències que m’han sigut conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 25 de juny de
2019 i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i del ROM, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció del següent:
ACORD
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Primer. Aprovar la certificació final d’obra i la factura núm. 5600286152 de data 28/04/2021 per un
import de 13.314,68€ (IVA inclòs), presentada pel contractista FERROVIAL SERVICIOS, SAU
amb NIF A80241789.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 13.314,68€, (21% IVA: inclòs)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària F01 3400 6220120 i la seva operació comptable
22020012688 del pressupost municipal vigent.
Tercer. Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament de la factura aprovada.
Quart. Notificar a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, SAU amb NIF A80241789 aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

5 Contractació d'obra menor per al tancament del camp esportiu del Centre Cívic AAVV
d'Andrea Dòria de Maó. Exp. E0001-2021-000034
D’acord amb el que disposen els articles 16, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i per tant la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura corresponent que haurà de contenir
els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (RLCAP), i que
complementa les bases d’execució del pressupost (BEP).
El Servei d’Edificis va demanar via e-mail a tres empreses especialitzades, oferta per a la realització
de les especificacions tècniques de la prestació.
De les ofertes presentades, l’empresa EHM GESTIÓN, CONTRATA, DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE OBRAS S.L. amb NIF B57090425, amb número de registre d’entrada d’aquest
Ajuntament GE/014127/2021 és l’oferta econòmicament més avantatjosa amb la millor relació
qualitat-preu i inclou tots els continguts requerits en l’elaboració de l’oferta d’acord amb l’informe
emès per Juan Giménez Melià de data 19 de juliol de 2021 referent a la necessitat de contractar el
contracte menor consistent en el tancament del camp esportiu del Centre Cívic d’AAVV d’Andrea
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Dòria de Maó.
A l’aplicació pressupostària U02-1711- 6190221 -op comptable: 220210013825 del pressupost
municipal per a l’exercici 2021 hi ha consignació suficient i adequada per afrontar la despesa
d’aquesta contractació.
Aquesta proposta d'acord ha estat formulada per Sra. Carme Seguí Puntas, en el marc de la
normativa vigent aquesta Regidoria de Microciutat, Economia, Comerç i Turisme, en ús de les
atribucions que m'atorga el Decret d'Alcaldia del 26 de juny de 2019, proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció del següent:
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ACORD:
Primer: Adjudicar el contracte menor d’obres consistent en el tancament del camp esportiu del
Centre Cívic d’AAVV d’Andrea Dòria de Maó a l’empresa EHM GESTIÓN, CONTRATA,
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS SL amb NIF B57090425, per un import de vint-i-un mil
tres-cents vint euros amb zero cèntims, (21.320,00€), més quatre mil quatre-cents setanta-set euros
amb vint cèntims (4.477,20€) corresponent al 21% d’IVA, sent, per tant, d’un import total de vint-icinc mil set-cents noranta-set euros amb vint cèntims (25.797,20€), i per un termini d’execució
de 2 Mesos
Segon: El contracte s’executarà conforme a les següents condicions:
1.

TERMINI I DURADA DEL CONTRACTE
El termini d'execució del contracte serà de 2 Mesos a comptar des de la data de la signatura
de l’acta de comprovació del replanteig
·
·

Data d’inici: dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig
Data de finalització: 2 mesos des de la data de la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig

El contracte menor no podrà tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga.
De la mateixa manera no es podrà dur a terme la revisió de preus que disposa la legislació
vigent de contractes del sector públic.
2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ
Es detallen a la memòria valorada que consta a l’expedient.
3. LLOC DE LA PRESTACIÓ
El lloc on es farà l’obra és al carrer J.B. Calvi, 22 de Maó, segons plànols de la memòria
valorada que consta a l’expedient.
4. DRETS
El que disposa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
7
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5. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de l’acta de recepció de l’obra.
6. OBLIGACIONS
• El contractista adjudicatari elaborarà una avaluació de riscos o Pla de seguretat i salut, el
qual se sotmetrà a l’aprovació per part de l’Ajuntament.
• El contractista tancarà i protegirà tota la zona d’obra per minimitzar la pols i la seguretat a
tercers, utilitzarà eines que minimitzin la formació de pols.
El contractista adjudicatari entregarà el Pla d’obres per fases senceres en el que pugui
afectar lo mínim l’activitat existent.
• D’acord amb l’article 28 del Pla director sectorial per a la gestió de residus no perillosos
de Menorca (BOIB núm. 109 de data 3.8.2006), els productors de residus de construcció i
demolició estan obligats a:
- presentar un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat
- presentar un document amb els següents continguts:
a) una avaluació de volum i les característiques dels residus que s’originen.
b) avaluació, si és el cas, dels residus (terres i desmunts no contaminats) que no
necessitin tipus de tractament i que es pugin destinar directament a la restauració de
pedreres.
c) les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant la fase
d’execució de l’obra.
d) valoració econòmica del cost de gestió adequada dels residus generats: 135.94€
e) import de la fiança: 169.93€, segons dades de la fitxa adjunta.
• El contractista estarà obligat a col·locar els senyals i tanques de seguretat que la D.F
cregui necessari per mantenir la zona de influència de les obres amb totes les mesures de
seguretat de l’obra i a tercers.
• En cas de tenir que tancar el carrer, es posaran d’acord amb policia, que lis indicarà les
senyals a posar i establirà l’ horari de feines i límits.
• Igualment, disposarà de cartells d’obres d’acord amb la normativa dels Serveis Tècnics
Municipals. El numero de cartells i la seva ubicació seran fixats per la direcció de l’obra.
• Totes les mesures de seguretat viària i específiques de l’obra seran per compte del
contractista adjudicatari.
• El contractista adjudicatari realitzarà les gestions oportunes amb la Policia Local en allò
referent a la circulació viaria i els possibles talls temporals de trànsit rodat a realitzar per
motius de les obres. Complirà l’establert en la normativa de horaris i renous.
7. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU
Mitjançant la presentació d’ una única factura, a la finalització de la prestació, expedida per
l’ entitat adjudicatària i conformada pel responsable del contracte.
Tercer: Ratificar i assumir l’informe tècnic emès en 19 de juliol de 2021 respecte al no
8

fraccionament del contracte.
Quart: Nomenar com a responsable del contracte, com a director d’obra/director
executiu/coordinador de seguretat i salut a Sr. Juan Gimenez Melià, arquitecte tècnic municipal
Cinquè: El contractista presentarà davant el registre general de l'Ajuntament o electrònicament una
factura ajustada a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit
adreçada a l’alcalde que serà conformada pel tècnic responsable del departament municipal
corresponent, i posteriorment fiscalitzada i comptabilitzada per la Intervenció municipal. El
pagament es realitzarà d’acord amb la legislació vigent.
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Sisè: La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor, haurà de
contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP les dades següents:
Ø Nombre, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Ø Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor.
Ø Òrgan que celebra el contracte, amb identificació de la seva adreça i del número de
identificació fiscal. (En aquest contracte l’òrgan de contractació és Junta de Govern Local)
Ø Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat
Ø Preu del contracte.
Ø Lloc i data de la seva emissió.
Ø Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)
És imprescindible que consti la referència al número d’expedient: E0001-2021-000034
Setè: Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
Vuitè: Comunicar aquest acord al departament de Tresoreria i comptabilitat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

6 Llicència urbanística per a les obres d’adequació, condicionament i millora d’un camí rural
existent a la Finca California, Ctra. Maó- Fornells Me-7, Km 2.800, pol. 18 parc. 21, finca
registral núm. 5708-2 de Maó. Exp. LO-2018-000049
El 28 de març de 2018, registre d’entrada núm. GE/006593/2018, la Sra. Paloma Junquera SánchezVallejo va sol·licitar la llicència urbanística per a les obres d’adequació, condicionament i millora
d’un camí rural existent a la finca Califòrnia, carretera de Maó-Fornells, Me-7, km 2.800, polígon
18, parcel·la 21, finca registral núm. 5.708-2, del terme municipal de Maó, adjuntant el projecte
tècnic, redactat per l’arquitecta Sra. Paloma Junquera Sánchez-Vallejo, redactat el 15 de març de
2018, sense visar.
A la memòria consta com a promotors el Sr. amb DNI núm. 27460766P i la Sra. amb DNI núm.
9

50813767M.
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El 27 de juny de 2018, registre d’entrada núm. GE/013313/2018, la Sra. Paloma Junquera SánchezVallejo presenta un escrit aclaratori, així com el projecte de gestió forestal redactat per l’enginyer de
forest Sr. José Domingo Yerbes, el 27 de març de 2018, i la resolució de 9 de maig de 2018 del
director general d’Espais Naturals i Biodiversitat per la qual s’aprova el projecte tècnic de gestió de
forests de les finques Estància d’en Sastre, Llibertó Vell i Califòrnia, propietat les dues primeres de
l’entitat Elanco Consultoria, SL, i la darrera el Sr. amb DNI núm. 27460766P i la Sra. amb DNI
núm. 50813767M, amb una sèrie de condicions.
El 15 d’abril de 2019, registre d’entrada núm. 5693, el director general d’Espais Naturals i
Biodiversitat, de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, comunica una possible
infracció en matèria urbanística en sòl rústic a la finca de Califòrnia, polígon 18, parcel·la 231, del
terme municipal de Maó.
Aquesta comunicació fa referència al procediment de la llicència urbanística per a la legalització de
terrasses i adequació de camí, expedient LO2019000077.
El 14 de juliol de 2021, l’arquitecte municipal emet informe favorable amb les següents
prescripcions:
• Vista la resolución según expediente GF013-18, de que el camino se halla incluido en el
Proyecto de actividad primaria autorizado, y vista la justificación redactada sobre las
actividades del sector primario, el presente informe precisa de la mejor justificación jurídica
fundada en derecho urbanístico.
• Dado que el expediente hace referencia a unas obras de adecuación sobre un camino rural
privado, que no deben categorizarse de obras de urbanización de un camino, de
conformidad al RD 1000/2010 de 5 de agosto sobre visado colegial obligatorio, el promotor
deberá presentar el proyecto visado por el colegio correspondiente previo a la obtención de
la licencia de obras.
• Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en la resolución según expediente
GF013-18 Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat por la que se aprueba el
Proyecto Técnico de Forest de la finca Estancia den Sastre, LLivertó Vell i California del
T.M de Maó.
El 15 de juliol de 2021, registre d’entrada GE/01472/2021, la Sra. Paloma Junquera Sánchez-Vallejo
aporta el nomenament d’empresa constructora, i de representació.
El 16 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.
10

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 37
(contingut de les llicències) de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de
Maó de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de 2012, pel Ple del Consell Insular de
Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de 08-02-2012, i que va entrar en vigor el 25 de febrer
de 2012), i el text refós aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 20 de juny de 2016,
publicat en el BOIB núm. 157, de 15-12-2016 (TRPGOU), els següents extrems i condicions:
a) Sòl rústic d’especial protecció, en la categoria d’alt nivell de protecció (AANP), i en la
categoria d’àrea natural d’especial interès (ANEI), concretament ANEI Me 8, en una zona
àrea de protecció de riscos (APR) d’erosió mitjà i de policia de torrents, del vigent Pla
General d’Ordenació Urbana de Maó de 2012 (aprovat definitivament el 30 de gener de
2012, pel Ple del Consell Insular de Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de data 0802-2012, i que va entrar en vigor el 25 de febrer de 2012), text refós aprovat pel Ple del
Consell Insular de Menorca, de 20 de juny de 2016, publicat en el BOIB núm. 157, de 1512-2016 (en endavant, TRPGOU), així com de la Norma Territorial Transitòria, aprovada pel
Ple del Consell Insular de Menorca, el 22 de desembre de 2014, publicada en el BOIB núm.
3, de 5 de gener de 2015, i inclòs dintre del LIC ZEPA ES0000235 de s’Albufera a la Mola.
b) Obres de obres d’adequació, condicionament i millora d’un camí rural existent a la finca
Califòrnia, carretera de Maó-Fornells, Me-7, km 2.800, polígon 18, parcel·la 21, finca
registral núm. 5.708-2, del terme municipal de Maó, segons el projecte tècnic, redactat per
l’arquitecta Sra. Paloma Junquera Sánchez-Vallejo, el 15 de març de 2018, sense visar, i el
projecte de gestió forestal redactat per l’enginyer de forest Sr. José Domingo Yerbes, el 27 de
març de 2018.
c) Ús: rural (18 de l’article 54 del TRPGOU).
d) Superfície actuació: 285 m2 (longitud del camí: 57 m; i secció del camí: 5m); terraplè:
122,12 m2.
e) Pressupost d’execució material: 11.623,39 euros.
f) Valoració gestió de residus: restitució pedreres.
g) Condicions de la llicència:
· Compliment de les condicions establertes a la resolució de 9 de maig de 2018 del
director general d’Espais Naturals i Biodiversitat per la qual s’aprova el projecte
tècnic de gestió de forests de les finques Estància d’en Sastre, Llibertó Vell i
Califòrnia, propietat les dues primeres de l’entitat Elanco Consultoria, SL, i la
darrera el Sr. amb DNI núm. 27460766P i la Sra. amb DNI núm. 50813767M, en
el bén entès que només s’autoritzen les obres a la finca Califòrnia.
· Si es pretenen executar obres a les finques Estància d’en Sastre i Llibertó Vell,
s’haurà de sol·licitar la llicència urbanística corresponent.
h) Les persones titulars de la llicència queden subjectes a les responsabilitats i obligacions
establertes a l’article 39 de les normes urbanístiques del text refós del TRPGOU de Maó.
11
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i) Haurà de comunicar l’inici de l’ocupació de la via pública, en cas de ser necessari.
j) 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).
k) D’acord amb l’article 151.5 de la LUIB, el començament de qualsevol obra o ús a
l’empara d’aquesta llicència urbanística requerirà en tot cas, comunicació al municipi amb al
menys deu dies d’antelació.
l) Haurà de presentar el certificat final d’obres, acreditar el compliment de les condicions de
la llicència urbanística d’obres.
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 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.- Notificar aquesta resolució als promotors de les obres i a la direcció general d’Espais
Naturals i Biodiversitat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

7 Llicència urbanística d’habitatge entre mitgeres – obra nova al carrer Cós de Gràcia núm.
226 de Maó. Referència cadastral: 8158822FE0185N0003UD. Exp. LO-2020-000141
En data 11.12.2020, registre d’entrada GE/015793/2020, el representant del promotor presenta el
projecte bàsic i executiu per a la reforma d’habitatge entre mitgeres, en c/ Cos de Gracia, núm. 226,
de Maó, redactat per l’arquitecte José Jordà Florit, amb visat COAIB de data 02.12.2020 i núm.
12/01622/20.
En data 22.03.2021, l’arquitecte municipal informa que donat el grau d’intervenció sobre
l’edificació inadequada existent, s’ha de conceptualitzar el projecte com d’obra nova (Decret
d’Habitabilitat -Títol primer, article 4.1- i d’acord amb l’article 43.2.a de les NNUU del PGOU
Maó/2012 vigent). S’haurà d’ajustar a la profunditat edificable màxima vigent i donar compliment
en tots els aspectes a l’Annex I del vigent Decret d’Habitabilitat (grafiant els diàmetres mínims
inscrivibles, etc), entre d’altres normatives que li siguin d’aplicació.
En data 04.05.2021, registre de sortida núm. GS/2021/003751, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitat i Obra Pública requereix al promotor la presentació de documentació d’esmena i/o
pendent.
12

En data 26.05.2021, registre d’entrada núm. GE/010831/2021, es presenta documentació per
esmenar la deficiència assenyalada per l’arquitecte municipal, amb visat COAIB núm. 12/00790/21,
de data 25.05.2021.
En data 13.07.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement la documentació presentada, amb
prescripcions.
En data 19.07.2021, 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 urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos en l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, de no
emplenar-se aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa la reforma com a urbà i el qualifica
com a “Zona 2: Carrers de cases, cases de trast”.
b) Llicència municipal per a la construcció d’habitatge unifamiliar – obra nova- en c/ Cos de
Gracia, núm. 226, de Maó, segons projecte redactat per l’arquitecte José Jordà Florit, amb visat
COAIB amb visat COAIB núm. 12/00790/21, de data 25.05.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
110,00 m²
· Parcel·la
75,05% (82,56 m²)
· Ocupació
0,75 m²/m2, 82,56 m²
· Aprofitament
3,40 m cara superior forjat, terrat pla
· Alçada
1 (PB) i accés a coberta
· Núm. Plantes
2 persones (1 dormitori doble)
· Ocupants
habitatge unifamiliar (art. 54.1 NNUU PGOU/2012)
· Ús
82,56 m2. Liquidació llicència
· Superfície
d) Pressupost (PEM)
62.787,25 €
e) Valoració gestió residus: 93,34 €
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.
13

g)
h)
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i)

j)
k)
l)
m)
n)

La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
Condicions llicència (arquitecte municipal):
• Es complirà íntegrament l’Article 131 de les NNUU del PGOU/2012 pel que fa a les
“Normes específiques per a la imatge de la ciutat històrica”, en referència als materials i
colors de les façanes.
La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada en la llicència.
El titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el
contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe i destinació
del sòl, i les condicions d'edificabilitat i usos.
Haurà de presentar certificat final d'obres, acreditar el compliment de les condicions de la
llicència, i sol·licitar la llicència de primera ocupació.
Haurà d’actualitzar el bé davant la Direcció General del Cadastre.

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

8 Renovació llicència urbanística per a la finalització d’habitatge a Costa Deià núm. 7-9 de
Maó. Referències cadastrals: 8161521FE0186S0002IF i 8161521FE0186S0001UD. Exp. LO2020-000111
14

En data 18.09.2020, registre d’entrada núm. GE/011282/2020, el representant del promotor presenta
sol·licitud de llicència (renovació) per a la finalització de les obres d’habitatge en Costa Deià núm.
7-9 de Maó, segons, llicència d'Obra, de JGL de data 16.12.2008, segons Projecte Bàsic i
d'Execució redactat per l’arquitecte Nicolas Faedo Sáez, visat pel C.O.A.I.B. el 04/03/2008 amb
expedient col·legial núm. 2/0501/08 i Documentació Complementària visada pel C.O.A.I.B. el
25/11/2008 amb expedient col·legial núm. 2/2255/08 (expedient municipal CM2108LO00552)

Identif. doc. elect.: ES-07032-2021-D23598A5-09F5-49C5-A588-D6E9A288329F 04/08/2021 9:14:44 Pag.:15/22
Ajuntament de Maó-07032- Org.:L01070321 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/mao/validardoc.aspx

Previament, en data 17/05/2019 es va obtenir la “Llicència de Primera Ocupació Parcial, segons
consta en expedient municipal LU2018000045 (Número 2019/234) inherent a l'habitatge situat en la
C/ Deià 7-1r, proveïda de la referència cadastral 8161521FE0186S0002IF.
En data 16.07.2021, l’arquitecte municipal informa que donat el grau de compliment de la
normativa urbanística vigent PGOU/2012 ha de considerar-se procedent la tramitació del present
expedient.
En data 20.07.2021, 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”.
b) Llicència municipal (renovació) per a la finalització de les obres d’habitatge en Costa Deià,
núm. 7-9 de Maó, segons projecte bàsic i d'execució redactat per l’arquitecte Nicolas Faedo
Sáez, visat COAIB en data 04.03.2008 i núm. 2/0501/08 i documentació complementària
visada COAIB el 25.11.2008 i núm. 2/2255/08 (expedient municipal CM2108LO00552).
c) Paràmetres urbanístics:
· Es mantenen els paràmetres urbanístics de l’expedient CM2108LO0055
1 Ub. habitatge
· Règim d’usos
d) Pressupost (PEM)
36.726,01 €
e) Valoració gestió residus:
281,98 € (CM2108LO0055).
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
15

g)
h)
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i)

j)
k)
l)
m)
n)

Residus no Perillosos de Menorca.
La fiança es retornarà després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes
autoritzades.
Haurà de complir el que es disposa en els capítols V i VI de l'Ordenança reguladora per a la
protecció de l'atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions (BOIB núm. 77 de
23.06.2018).
L'atorgament de la llicència no eximeix al seu titular del compliment de les obligacions ni de
les responsabilitats en què pugui incórrer com a conseqüència de l'execució de les obres
autoritzades.
Condicions llicència (arquitecte municipal):
• 1.- 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.
• 2.- 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..
La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de
tercers.
L'atorgament de la llicència no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin produir per l'execució de l'actuació emparada en la llicència.
El titular de la llicència haurà de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el
contingut implícit, que és el definit per les normes urbanístiques, segons la classe i destinació
del sòl, i les condicions d'edificabilitat i usos.
Haurà de presentar certificat final d'obres, acreditar el compliment de les condicions de la
llicència, i sol·licitar la llicència de primera ocupació.
Haurà d’actualitzar el bé davant la Direcció General del Cadastre.

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

9 Projecte executiu per a la rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer
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Santa Escolàstica núm. 17-19 de Maó. Referència cadastral: 7665501FE0176N0001OQ. Exp.
LO-2021-000070
En data 22.03.2021, la Junta de Govern Local, en relació amb l'expedient LO2020000034, es va
acordar concedir la llicència urbanística per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres,
en c/Santa Escolàstica, núm. 17-19, de Maó, segons projecte bàsic, redactat pels arquitectes Elisabet
Figueras Ferrer i Antoni Vidal Jordi, sense visat col·legial.
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L'acord va ser notificat al representant del promotor el 25.03.2021, rs GS/2021/002494.
En data 08.04.2021, registre d’entrada GE/005818/2021, pel representant del promotor, es presenta
projecte executiu redactat pels arquitectes Elisabet Figueras Ferrer i Antoni Vidal Jordi, amb visat
COAIB núm. 12/00254/21, de data 21.02.2021.
En data 15.04.2021, registre de sortida GS/2021/003170, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme,
Activitats i Obra Pública requereix a la promotora l’esmena de deficiències i/o presentació de
documentació complementaria.
En data 29.04.2021, registre d’entrada GE/008843/2021, es presenta documentació complementaria.
En data 06.07.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte d’execució presentat,
amb prescripcions.
En data 15.07.2021 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. Donar conformitat al projecte d'execució presentat donat que s'adequa al projecte bàsic que
va obtenir la llicència urbanística, expedient LO 2020 000034, fent constar els 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, amb entrada en vigor el
25.02.2012), 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 15.10.2016 (TRPGOU), els següent extrems i condicions de la
llicència urbanística:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on es realitza l'obra com a urbà i el qualifica com
a “Zona 2. Carrers de cases, cases de trast”.
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b) Obres per a la rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, en c/Santa Escolàstica, núm.
17-19, de Maó, segons projecte bàsic redactat pels arquitectes Elisabet Figueras Ferrer i Antoni
Vidal Jordi, sense visat col·legial i projecte executiu redactat mateixos arquitectes, amb visat
COAIB núm. 12/00254/21, de data 21.02.2021.
c) Paràmetres urbanístics:
• Sostre màxim
159,20 m²
• Ocupació
77,55 m²
• Núm. Plantes
3P (PB+2P)
• Alçada
8,55 m
• Règim d’usos
1 Unitat habitatge
1 Unitat despatx professional
d)
Pressupost execució material (PEM) 106.923,67 €
e) Valoració gestió residus
173,28 €
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) S’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 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 temporals estivals relatives a la temporada turística.
h) L'aprovació del projecte executiu s'atorga amb independència del dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
i) Condicions de l’arquitecte municipal
1. Una vegada finalitzades les obres els tècnics directors de les mateixes hauran de presentar el
corresponent CFO així com la regularització del bé davant la Direcció General del Cadastre.
2. 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.
j) L'aprovació del projecte no implica per a l'Ajuntament cap responsabilitat pels danys i perjudicis
que es puguin produir per l'execució de l'actuació en ella emparada.
k) La persona titular haurà de respectar el contingut exprés de les clàusules d'aprovació 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) D'acord amb l'article 151.5 de la LUIB, l'inici de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta
aprovació requerirà en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies d'antelació.
m)Una vegada executades les obres, haurà de presentar certificat final d'obres, acreditar el
compliment de les condicions de l'acord d'aprovació i sol·licitar la llicència de primera utilització
o ocupació.
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n) S'hauran d'actualitzar les dades de la finca 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 vigent PGOU/2012 de Maó,
en relació amb l'article 154 de la Llei 12/2017 d'urbanisme de les Illes Balears. Transcorregut
qualsevol dels dos terminis s'iniciarà l'expedient de caducitat de la llicència.
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D'acord amb l'article 154.2, paràgraf 2n, aquests terminis es computaran des de la data de
comunicació de l'acte d'atorgament de la llicència, en el cas d'haver-la obtingut d'acord amb un
projecte bàsic i d'execució; i des de la comunicació expressa de l'acte de validació del projecte
d'execució o del transcurs del termini d'un mes des de la presentació a què es refereix l'article 152.6
anterior.
A més, d'acord amb l'article 157 de la LUIB, serà requisit indispensable en totes les obres majors,
disposar, a peu d'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.
La informació continguda en el cartell informatiu s'ha de poder llegir clarament durant el temps que
duri l'execució de l'actuació.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

10 Protocol d'empadronament als Serveis Socials de l'Ajuntament de Maó. Exp.. E0315-2021000003
L’Àrea de Serveis Socials ha redactat el protocol d’empadronament als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Maó, amb la finalitat d’establir els criteris per homogeneïtzar i garantir
l’empadronament als Serveis Socials municipals de les persones que, tot residint al municipi i per
diverses inconstàncies, tenen dificultats per empadronar-se en el seu lloc de residència.
L’art. 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, atribueix als ajuntaments la
formació, manteniment, revisió i custòdia del padró municipal d’habitants.
La Resolució de 29 d’abril de 2020, de la subsecretària, per la qual es publica la Resolució de 17 de
febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de
Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la
gestió del Padró municipal d’habitants, respecte a l’empadronament per part de Serveis Socials,
quan s’hagi de recórrer a un “domicili fictici”, en els supòsits en què una persona que no té sostre
resideixi habitualment al municipi i sigui coneguda pels Serveis Socials.
La figura del “padró fictici” es configura com un recurs subsidiari i excepcional --que contemplen el
Pla de finançament i la Cartera bàsica de Serveis Socials-- que possibilita l’accés a altres
serveis/recursos relacionats amb la cobertura de necessitats bàsiques de supervivència i l’educació
de persones menors d’edat. L’empadronament dona accés a la targeta sanitària i als centres
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educatius, i permet la incorporació de les persones sense sostre a uns mínims de cobertura i atenció.
L’informe favorable de la cap d’Àrea de Serveis Socials Comunitaris, de data 18/03/2021, i del
director de Serveis Jurídics, de data 21/06/2021.
Aquesta proposta d’acord la formula el regidor Enric Mas Martínez, en el marc de la normativa
vigent. Aquesta Regidoria de Serveis Socials, en ús de les atribucions que li atorga el Decret
d’Alcaldia del dia 26 de juny de 2019, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
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Primer. Aprovar el protocol d’empadronament als Serveis Socials de l’Ajuntament de Maó.
Segon. Publicar-ho al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al portal web
http://www.ajmao.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=1 i al Portal de Transparència de l’Ajuntament de
Maó; entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOIB.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

11. Urgències
S'aprova per unanimitat la incorporació d'una urgència.
11.1 Subvenció nominativa UD Mahón destinada a activitats esporties. Exp. E0558-2021000092
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Maó, aprovada pel Ple d’aquesta
Corporació el 31 de març de 2016 i publicada al BOIB el 25 de gener de 2018, estableix les normes
generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions
nominatives i altra legislació aplicable en matèria de subvencions.
De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art. 20.8 de la referida Llei 38/2003, la
convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de Datos Nacional de
Subvencions (BDNS).
En data 7 d’abril de 2021, l’entitat interessada va sol·licitar una subvenció nominativa per a entitats
sense ànim de lucre, destinada a activitats de caràcter social.
El Ple de l’Ajuntament del dia 28 de gener de 2021 va aprovar el Pressupost municipal, en el qual es
relacionen les subvencions nominatives que s’atorgaran a les entitats durant l’any 2021.
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L’Ajuntament te interès a concedir una subvenció nominativa a aquesta entitat, per realitzar
activitats de sensibilització a la població de Maó.
S’han emes informe tècnic de data 26 d’abril de 2021 i informe jurídic de data 4 de juny de 2021
En virtut de tot açò, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local ladopció del següent:
ACORD:
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Primer.- Atorgar una subvenció nominativa a la U.D. MAHON amb CIF G07283096 per import
de 25.000,00 €, per col·laborar amb les activitats de l’entitat de l’exercici 2021
Segon.- Autoritzar i Disposar crèdit a favor de l’entitat U.D. MAHON per un import de 25.000,00 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària F01 3400 4800121 22021002559 del pressupost 2021
Tercer.- L’extracte de la subvenció és el següent:
·

Beneficiaris
Entitat esportiva dedicada a la pràctica de futbol

·

Objecte
Manteniment i condicionament de la instal·lació, llum, aigua, etc.
Personal tècnic i de tutela de les escoles de futbol i de les pròpies instal·lacions
Despeses federatives

·

Compatibilitat
Aquesta subvenció serà compatible amb altre tipus de subvencions que es puguin sol·licitar,
tan al propi Ajuntament com a altres entitats i/o institucions.

·

Quantitat
25.000,00 €

·

Criteris d’atorgament de la subvenció
Ø Promoció de l’activitat de l’esport base
Ø Viabilitat del projecte
Ø Antiguitat i experiència en projectes similars.
Ø Nombre de membres que constitueixen l'entitat i impacte social de les activitats, amb
referència al nombre de persones participants inscrites a les mateixes.
Ø capacitat tècnica, organitzativa i de gestió de l’entitat sol·licitant.
Ø Grau d'accessibilitat a les activitats del projecte o activitat, per part de la ciutadania
Ø Participació del voluntariat en el desenvolupament del projecte o activitat.
Ø Afavoriment dels aspectes formatius o educatius que puguin comportar una millora
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de la qualitat de vida de la població destinatària.
·

Termini d’execució
Activitats desenvolupades en l’exercici 2021

·

Termini i forma de justificació
El termini d’execució dels projectes serà sempre abans del 31 de desembre de l’any en curs.
Es justificarà mitjançant la presentació de factures i els justificants bancaris i presentació
d’una memòria de l’activitat objecte de la subvenció

·

Pagament
El pagament de la subvenció es realitzarà quan s’hagi justificat en el termini d’un mes

·

Altres dades d’obligat compliment
L’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o de justificació insuficient
comportarà el reintegrament de la subvenció (art. 30.8 de la Llei 38/2003, general de
subvencions)

Quart.- Notificar aquest acte a l’Entitat interessada.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció a l’objecte de remetre la informació corresponent
a la Base de Dades Nacional de Subvencions d’acord amb allò que es disposa en l’article 20 de la
Llei 38/2003 General de Subvencions.
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 13.19 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
SECRETARI ACCIDENTAL

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Carlos Seguí Puntas

Héctor Pons Riudavets

Mónica Clarian Nicolau,
Secretària General
04/08/2021 9:14:44
Ho certifico als efectes de fe
pública

Héctor Pons Riudavets
04/08/2021 11:55:30
Alcalde
Maó
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