ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 5 D’AGOST DE 2011

Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Membres presents:

Membres absents:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Secretari:

Alaró, Casa consistorial, sala de reunions
5 d’agost de 2011
8’30 h.
8’40 h.
Joan Simonet Pons, batle
Gabriel Simonet Homar
Maritina Campins Moyá
Maria Lourdes Bennasar Bennasar
Juan Lozano León
extraordinària
primera
Jaume Nadal Bestard

1. SANCIONS INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.(Exp. núm. 1691-2010).
1. Fets:
Obres sense llicència:
- Construcció edificació destinada a habitatge de 111’80 m2, de planta
semisoterrada i planta baixa, en el polígon 2, parcel·la 135, segons projecte de
legalització redactat per l’arquitecte Lorenzo Colom Matas (visat col·legial núm.
1/1474/10, de 13.04.2010).
2. Persona responsable:
John Boyle i/o Fiona Stevens Prior
3. Valoració proves practicades:
- projecte de legalització redactat per l’arquitecte Lorenzo Colom Matas (visat
col·legial núm. 1/1474/10, de 13.04.2010); pressupost: 52.447,37 €; denegada la
llicència urbanística municipal per acord ferm de la Junta de govern local de 29 de juliol
de 2010 (registre de sortida núm. 2189, notificada el 24.08.2010).
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4. Infracció comesa:
Art. 27,1, apartat b), de la Llei Autonòmica 10/1990, de 23 d’octubre, de
disciplina urbanística.
5. Proposta de resolució: de 13 d’abril de 2011 (registre de sortida núm. 929;
notificada en data 18.04.2011).
6. Reconeixement de la seva responsabilitat per la persona infractora: escrit de
26 de juliol de 2011 (registre d’entrada núm. 3767, de 02.08.2011).
Vist l’expedient tramitat, atès allò que preveu l’art. 10 del D. 14/1994, de 10 de
febrer, reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora,
sobre el reconeixement de responsabilitat i finalització del procediment, en exercici de
l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 654-2011, de 30 de juny, es pren
coneixement de la finalització del procediment sancionador amb la imposició de,
7. Sanció: 34.615,26 € (66 % del valor de les obres).

En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la
sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.
Alaró, 5 d’agost de 2011.
Vist i plau,
El President,
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