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

Alaró, Casa consistorial,
21 d’abril de 2020, dimarts
13 h.
13’15 h.
Llorenç Perelló Rosselló, batle
Juan Antonio Lozano León
Maria Lourdes Bennasar Bennasar
Lorenzo Rosselló Campins
Catalina Cifre Rosselló
ordinària
primera
Jaume Nadal Bestard

1. ACTA ANTERIOR (07.04.2020).-

Número: 2020-0007 Data: 23/04/2020

Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Membres presents:
Membres que participen
per videoconferència:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat:
- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 7 d’abril de 2020.

2. RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS DE BATLIA DE CONTINUACIÓ DE
DETERMINATS PROCEDIMENTS.Sotmeses a votació, En exercici de l’atribució delegada per resolució de
batlia núm. 755-2019, de 25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per
unanimitat ratificar les següents:
Resolució núm. 385-2020, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases i la
convocatòria per constituir una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de
treballadora social.
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Jaume Nadal Bestard (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 23/04/2020
HASH: 86c5d5a4364602ea77a7fefc5c70432e
Llorenç Perelló Rosselló (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 23/04/2020
HASH: 1cf48dd936414516087235aebb29b7a7

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 21 D’ABRIL DE 2020

Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, en el qual consten els
informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019),
S’acorda per unanimitat concedir les següents llicències urbanístiques
municipals:
exp. núm.:
1950/2019
promotors:
CL, representat per APV
situació obres:
C/ del Pujol, núm. 53
refª. cadastral urbana:
2057024DD8925N0001ID
finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’edificació afectada: ampliació de
piscina; residencial
classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: urbà; casc
antic, entre mitgeres baix
pressupost: 16.456 €
nombre d’habitatges que s’autoritzen: índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactora del projecte tècnic: APV, arquitecta
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
descripció de les obres:
Ampliació de piscina
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3. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.-
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Resolució núm. 398-2020, de 17 d’abril, per la qual es continuen els
procediments de padró d’habitants, de projectes municipals, de llicències
urbanístiques, d’instruments de planejament i de gestió urbanística, i de llicències
d’activitats, per raó d’interès local.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Resolució núm. 390-2020, de 16 d’abril, de continuació del procediment de
licitació i adjudicació del contracte d’obres “Mejora de la accesibilidad y la seguridad
en el Campo de futbol 7”.

1a. Atesa la qualificació del sòl afectat per l’actuació d’àrea de prevenció de
riscs de vulnerabilitat aqüífers, el sistema de tractament de les aigües residuals ha de
omplir amb el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears, (article segon, de la
modificació de l’annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial i
de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria
urbanística).

2a. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per
evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del
manteniment de les maquinàries, als aqüífers, (article 2n., de la modificació de l’annex 1
de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial i de mesures tributàries,
del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística).

3a. En el termini màxim de sis mesos, comptat a partir de l’endemà del rebut de
la notificació de la concessió de llicència, s’haurà de presentar el projecte d’execució
ajustat a les determinacions del projecte bàsic i a les condicions d’aquesta llicència,
(art. 140,5 de la Llei autonòmica 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl).
S’indica expressament aquest deure o obligació de presentar en el termini
indicat el projecte d’execució, en el qual es recolliran les condicions imposades, i les
conseqüències del seu incompliment que són l’extinció dels efectes d’aquesta
llicència, per ministeri legal, cas en què s’haurà de sol·licitar una nova llicència.
4a. Amb el projecte d’execució haurà de presentar Estudi de seguretat i salut
(arts. 4 i 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
mesures mínimes de seguretat i salut en les obres).
5ena. Amb el projecte d’execució haurà de presentar nomenament d’empresa
constructora (art. 155, Ordenances d’Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156,
d’11.11.2003).
7ena. Amb el projecte d’execució haurà de presentar:
fitxa d’avaluació de volum i característiques dels residus
avaluació residus que no necessiten tractament
mesures previstes de separació en origen o reciclatge
valoració econòmica cost gestió adequada residus
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Condicions:
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Modificació de projecte bàsic
“PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE PISCINA EXISTENTE. –subsanación
deficiencias-”, sense visat col·legial, de data 04.03.2020.
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria urbanística, annex a la memòria urbanística,
memòria descriptiva, memòria constructiva, compliment del CTE i pressupost).
- Plànols:
o “A01. ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

documentació tècnica que consta a l’expedient i que és objecte de la llicència:

exp. núm.:
promotora:
anterior promotora:
situació obres:
refª. cadastral urbana núm.:
refª. cadastral rústica núm.:
finca registral núm.:

601/2018
Cardaria Draba SL, representada per
GDC, JG i ARM
Vinyes d’Alaró SL, representada per JCV
polígon 4, parcel·la 98
07001A004000980001SP
07001A004000980000AO
1937

finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’actuació: construcció de piscina i
legalització d’annex i aljub; residencial
classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l’actuació: rústic, de
règim general
data dels informes o les autoritzacions prèvies concurrents d’altres
administracions competents per raó de la matèria:
informe favorable del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca, del Govern de les Illes Balears), de 20 de maig de 20197, (registre d’entrada
núm. E-RE-120, de 02.07.2019; de l’exp. 585/2019, de la mateixa promotora i ubicació,
que es considera d’aplicació per analogia)
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1.- La superfície de mirall de la piscina, després de la seva ampliació, serà de 19,20
m2.
2.- La superfície de solar que recullen el projecte i el cadastre, discrepa de la
informació registral obrant als antecedents:
L’annex a la memòria urbanística indica que la superfície del solar és de 231,00
m2, no obstant, segons l’escriptura de compravenda aportada a l’expedient
4157/2002 hi consta una superfície de 249,40 m2.
Si bé aquesta discrepància no afecta al compliment dels paràmetres urbanístics
per a l’actuació objecte d’aquesta llicència, es recomana la inscripció de la
superfície real de la parcel·la al registre corresponent i a la Direcció General del
Cadastre.
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Observacions:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

contracte formalitzat amb els gestors autoritzats pel servei públic insularitzat per
gestionar els residus generats
resguard del dipòsit d’una fiança al Consell Insular de Mallorca, l’import de la qual
serà d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus
generats en l’obra per mitjà de la valorització efectuada per mitjà de certificat de l’autor
del projecte (o empresa constructora) i/o valorització efectuada per l’administració
(art. 3, i disposició addicional única, Ordenança municipal reguladora de la gestió
dels residus de la construcció i demolició)

Construcció de piscina.
Construcció d’accés a piscina.
Demolició parcial de l’annex 1 i l’annex 3
Legalització annex 1 (plantes soterrani, baixa i pis)
Legalització annex 2
Legalització annex 3
Legalització aljub
Legalització ampliació caseta adossada a edificació existent per a instal·lacions
climatització
documentació tècnica que consta a l’expedient i que és objecte de la llicència:
“PISCINA Y LEGALIZACIÓN DE ANEXO Y ALJIBE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN”, amb visat col·legial núm. 11/07074/18 de
l’01/08/2018 (amb registre d’entrada núm. 2018-E-RC-4657):
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, annex a la memòria urbanística,
memòria constructiva, compliment del CTE, plec de condicions, certificat sobre les
condicions de seguretat, funcionalitat, habitabilitat i estabilitat pels expedients de
legalització d’obres d’edificació, reportatge fotogràfic, annex projecte demolició,
amidaments i pressupost).
- Memòria estudi bàsic de seguretat i salut.
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nombre d’habitatges que s’autoritzen: 1 (existent)
índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: JCV, arquitecte
director facultatiu de les obres: RVJ, arquitecte
facultatiu que certifica sobre les condicions de seguretat i habitabilitat de
l’edificació: RVJ, arquitecte
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació mínima de 10
dies
descripció de l’actuació i de les obres:
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- Construcció: 57.237,59 €.
- Demolició: 2.949,72 €.
- Cost de l’obra a legalitzar (CEM): 175.000,00 €*
* pendent d’incrementar CEM amb el cost de les obres de legalització dels annexes 2, 3 i
caseta adossada a celler per a instal·lacions climatització

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

normes en virtut de les quals no és preceptiu l’informe de la Comissió Insular
d’Urbanisme: art. 36,2 de la Llei autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les
Illes Balears, “a contrario”, perquè l’activitat no suposa la construcció d’un nou
habitatge.
pressupost: 289.587,31 €

Condicions:
1a. Les instal·lacions de depuració de la piscina s’han situar davall una àrea ja
pavimentada o bé s’han de computar dins el còmput d’ocupació màxima total.
2a. S’ha de presentar increment del cost d’execució material de les obres de
legalització dels annexes 2, 3 i caseta adossada a celler per a instal·lacions
climatització.
3a. En les àrees de prevenció de riscs d’incendis, quan es destinin a usos o
activitats que suposin habitatges han d’incorporar mesures de seguretat vial per
garantir l’accés de persones i vehicles, dipòsits d’aigües per a una primera situació
d’emergència, així com actuacions en la vegetació en un radi de 30 metres al voltant
de les edificacions per reduir la càrrega de combustible, i se’ls aplicarà el règim d’usos
prevists a la categoria de sòl que es correspondria en absència d’aquest risc d’incendi.
4a. El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que
estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
5ena. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions
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Reparació de deficiències de “PISCINA Y LEGALIZACIÓN DE ANEXO Y ALJIBE EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN”, amb visat
col·legial núm. 11/03590/19 de 17.04.2019 (amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-2050):
- Memòria explicativa reparació de deficiències
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, annex a la memòria urbanística,
descripció del projecte, memòria constructiva, certificat condicions expedient de
legalització, fotografies de les construccions a legalitzar).
- Plànols:
o “1. SOLAR. NNSS Y PTM”
o “3. ESTADO ACTUAL ANEXO 1. PLANTAS, ALZADOS Y SECCIÓN”
o “5. REFORMA ANEXO 1. PL. SÓTANO Y PL. PISO”
o “7. REFORMA ANEXO 1. COTAS”
o “8. REFORMA ANEXO 1. FACHADAS Y SECCIONES”
o “12. ANEXO 2 Y ANEXO 3. PLANTAS, ALZADOS Y SECCIONES”
o “13. ANEXO 2 Y ANEXO 3. PLANTA CUBIERTAS”
o “14. ANEXO 2 Y ANEXO 3. CIMENTACION Y ESTRUCTURA”
o “15. EQUIPO FRIO”

Número: 2020-0007 Data: 23/04/2020

Fitxa de residus procedents de demolició i construcció.
Plànols:
o “2. ZONA EDIFICACIONES”
o “4. REFORMA ANEXO 1. PLANTAS”
o “6. REFORMA ANEXO 1. COTAS”
o “9. REFORMA ANEXO 1. INSTALACIONES”
o “10. REFORMA ANEXO 1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA”
o “11. REFORMA ANEXO 1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-

per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del
manteniment de les maquinàries.
('article segon, de la modificació de l’annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius
d’ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures
urgents en matèria urbanística)

Observació sobre disciplina urbanística
Vist que una part de l’actuació es refereix a “legalització”, atès allò que
disposen els articles 163, apartats 2 (classes d’infraccions urbanístiques) i 3 (adopció
de mesures d’exigència de responsabilitat sancionadora) de la Llei autonòmica
12/2017, de 29 de desembre, es comunicaran els fets a l’Agència de Defensa del
Territori (estipulació 3a, 2,b del Conveni de delegació de competències, de 20 de
desembre de 2016, BOIB núm. 164, de 31.12.2016).

exp. núm.:
promotora:
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585/2019
Cardaria Draba SL, representada per GDC,
JG i ARM
situació obres:
polígon 4, parcel·la 98
refª. cadastral urbana núm.:
07001A004000980001SP
refª. cadastral rústica núm.:
07001A004000980000AO
finca registral núm.:
1937
finalitat de les actuacions i ús al qual es destina l’edificació: rehabilitació
d’habitatge, construcció de garatge i terrasses
classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació: rústic, de
règim general
normes en virtut de les quals no és preceptiu l’informe de la Comissió Insular
d’Urbanisme: art. 36,2 de la Llei autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les
Illes Balears, “a contrario”, perquè l’activitat no suposa la construcció d’un nou
habitatge.
(en sòl rústic) data dels informes o les autoritzacions prèvies concurrents
d’altres administracions competents per raó de la matèria:
informe favorable del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i

Número: 2020-0007 Data: 23/04/2020

7ena. En relació al risc d’incendi es compliran les obligacions indicades a
l’informe favorable del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (Direcció General
d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
del Govern de les Illes Balears), de 20 de maig de 20197, (registre d’entrada núm. E-RE120, de 02.07.2019).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

6ena. Les canals i les baixants seran de zinc o be d’altres materials tradicionals.
Es prohibeixen els de PVC, fibrociment, alumini, etc.

Redistribució interior
Modificació buits façana
Substitució parcial del forjat de coberta
Rehabilitació coberta (aïllament, impermeabilització i reteular)
Ampliació terrassa
documentació tècnica que consta a l’expedient i que és objecte de la llicència:
“PROYECTO BASICO DE REFORMA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE Y
AMPLIACIOÓN CON CUERPO DE GARAJE”, sense visat col·legial, redactat amb data
d’abril de 2019, signat electrònicament l’11.04.2019 (amb registre d’entrada núm. 2019-ERE-63 de 15.04.2019):
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, annex a la memòria
urbanística,descripció del projecte, memòria constructiva, compliment del CTE i altres
reglaments, pressupost).
- Plànols:
“00. SITUACION”
“01. ESTADO ACTUAL. PLANTAS”
“02. ESTADO ACTUAL. SECCIONES”
“03. ESTADO ACTUAL. ALZADOS”
“04. ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA”
“05. ESTADO REFORMADO. PLANTA PISO Y CUBIERTA”
“06. ESTADO REFORMADO. SECCIONES”
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pressupost: 800.000 €
nombre d’habitatges que s’autoritzen: 1 (existent)
índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: RVJ, arquitecte
director facultatiu de les obres: - (pendent de designar)
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
obres:
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Aclariments de la Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, del Govern de les Illes Balears), d’11 de juliol de 2018, sobre els informes i
autoritzacions preceptives d’aqueixa direcció general, en el que s’indica que si l’actuació no és una primera
implantació de l’ús, no és necessari sol·licitar informe sobre àrea de prevenció d’esllavissada, i que no
necessiten autorització les actuacions en zones inundables i de policia (excepte quan siguin a soterranis, o
suposin la modificació de la orografia del terreny o un augment significatiu de la superfície ocupada).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Pesca, del Govern de les Illes Balears), de 20 de maig de 20197, (registre d’entrada
núm. E-RE-120, de 02.07.2019)
motiu pel qual no són preceptius els informes o les autoritzacions prèvies
d’altres administracions competents per raó de la matèria:

“07. ESTADO REFORMADO. ALZADOS”
“08. GARAJE”

3a. Les indicades a l’informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl
(Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, del Govern de les Illes Balears), de 20 de maig de 20197, (registre
d’entrada núm. E-RE-120, de 02.07.2019).
4a. En el termini màxim de dos mesos, comptat a partir del dia següent al de la
notificació de la concessió de la llicència, s’haurà d’haver sol·licitat la pràctica d’una
nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat respecte que
aquesta tindrà caràcter d’indivisible als efectes d’aprofitament urbanístic, atès que es
concedeix aquesta llicència urbanística (exp. núm. 585/2019), en consideració a la
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2a. (i vàries) Amb el projecte d’execució, s’haurà de justificar:
- Que el tractament de les aigües residuals haurà de complir amb l’annex 3
(sistemes autònoms de depuració) del Pla Hidrològic Balear de 2019
(Aprovació definitiva, Reial decret 51/2019, BOE 47 de 23-02-2019).
- La integració paisatgística del sistema d’aerotèrmia.
- És obligatòria la construcció d’un aljub annex a totes les construccions
amb coberta (art. 143 de les NNSS 2003).
- Detall de les escales exteriors de l’habitatge, existents i noves; si escau,
grafiar-les correctament al plànol d’emplaçament i comprovar correcte
còmput ocupació.
- Plànol de replanteig, a una escala adequada i acotat, de la nova
edificació destinada a garatge, magatzem i sala de màquines.
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1a. Segons l'article segon, de la modificació de l’annex 1 de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de les directrius d’ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret Llei
1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:
o En les àrees de prevenció de riscs d’incendis, quan es destinin a usos o
activitats que suposin habitatges han d’incorporar mesures de seguretat
vial per garantir l’accés de persones i vehicles, dipòsits d’aigües per a
una primera situació d’emergència, així com actuacions en la vegetació
en un radi de 30 metres al voltant de les edificacions per reduir la
càrrega de combustible, i se’ls aplicarà el règim d’usos prevists a la
categoria de sòl que es correspondria en absència d’aquest risc
d’incendi.
o En les Àrees de prevenció de riscs de vulnerabilitat aqüífers:
 El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir
amb el que estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
 Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes
precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants,
incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Condicions:

7ena. Amb el projecte d’execució haurà de presentar nomenaments de tècnic
de grau superior i de tècnic de grau mig directors de les obres (art. 155, Ordenances
d’Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156, d’11.11.2003).
8ena. Amb el projecte d’execució haurà de presentar nomenament d’empresa
constructora (art. 155, Ordenances d’Edificació NNSS de 17.10.2003, BOIB núm. 156,
d’11.11.2003).
9ena. Amb el projecte d’execució haurà de presentar:
fitxa d’avaluació de volum i característiques dels residus
avaluació residus que no necessiten tractament
mesures previstes de separació en origen o reciclatge
valoració econòmica cost gestió adequada residus
contracte formalitzat amb els gestors autoritzats pel servei públic insularitzat per
gestionar els residus generats
resguard del dipòsit d’una fiança al Consell Insular de Mallorca, l’import de la qual
serà d’un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió dels residus
generats en l’obra per mitjà de la valorització efectuada per mitjà de certificat de l’autor
del projecte (o empresa constructora) i/o valorització efectuada per l’administració
(art. 3, i disposició addicional única, Ordenança municipal reguladora de la gestió
dels residus de la construcció i demolició)

4. FACTURES.-
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6ena. Amb el projecte d’execució haurà de presentar Estudi de seguretat i salut
(arts. 4 i 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
mesures mínimes de seguretat i salut en les obres).
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5ena. En el termini màxim de sis mesos, comptat a partir de l’endemà del rebut
de la notificació de la concessió de llicència, s’haurà de presentar el projecte
d’execució ajustat a les determinacions del projecte bàsic i a les condicions d’aquesta
llicència, (art. 140,5 de la Llei autonòmica 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del
sòl).
S’indica expressament aquest deure o obligació de presentar en el termini
indicat el projecte d’execució, en el qual es recolliran les condicions imposades, i les
conseqüències del seu incompliment que són l’extinció dels efectes d’aquesta
llicència, per ministeri legal, cas en què s’haurà de sol·licitar una nova llicència.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

superfície de 64.371 m2, (disposició transitòria segona i art. 15 de la Llei autonòmica
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears).

En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat aprovar les
següents factures:
Núm. fac.

000509
000510
000511
000512
000513
000514
000515
000516
000517
000518
000519
000520
000521
000522
000523
000524
000525
000526
000527
000528
000529
000530
000531
000532
000533
000534
000535
000536
000537
000538
000539
000540
000541
000542
000543
000544
000545
000546
000547
000548
000549
000550
000551
000554
000555
000556
000557

B07765179
B07713951
B57444382
B07804628
B07876527
B07047525
B16621450
B07834534
43135301C
Y1496050Y
B95390761
A07045248
A07045248
B07921729
41329822H
41329822H
Q02866001G
A08663619
A08663619
A08663619
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B07056252
B01104892
B65466997
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A83052407
43053381A
A82018474
A82018474
A82018474
E57063760

GERMANS VERDERA OLIVER SL
BALEARS ECOMON S.L.U.
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS S.L.
ESTACION DE SERVICIO ALARO SL
CENTRE D'IMPRESSIO MCA S.L.
ADALMO S.L.
MES QUE SO S.L.
DISTR. UNIVERSAL MCA S.L.
S.C., X.
T.P.J.
CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.
MELCHOR MASCARO, S.A.
MELCHOR MASCARO, S.A.
ELECTROMAT BALEAR, S.L.
P.F., A.
P.F., A.
CREU ROJA ESPANYOLA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
KIMU 2000, S.L.
GLOBAL PAYMENTS
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
CORREOS S.A.
F.R., F.
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
VODAFONE S.A.
DEPEPES C.B.

F0/01/00200614
104569
381-2020
00000031
20/0077
004/47844
4000217
A20/2969
028/2020
2020/04
O6719-04000008
2000389
2000390
26003060
33054
33033
2020-04-467-N
007362176
007362174
007362175
2020/A/400824
2020/A/400825
2020/A/400822
2020/A/400820
2020/A/400819
2020/A/400823
2020/A/400817
2020/A/400821
2020/A/400460
200466
8826774
PMR001N0149174
PMR001N0149178
PMR001N0151231
PMR001N0151237
PMR001N0151238
PMR001N0160423
PMR008N0006856
PMR008N0006857
PMR008N0007187
PPR01N0047640
326830
FV00003047
TA6IB0164772
TA6IB0164773
CI0916031710
1-2020

Import
359,00
2.239,83
254,10
697,38
52,03
787,14
1.069,24
189,05
283,14
145,20
1.013,71
1.452,00
706,12
1.022,59
207,85
133,62
739,02
10,16
8,47
1,69
117,98
183,53
998,01
95,78
263,96
110,35
185,03
381,62
19,94
654,61
46,53
223,97
137,08
298,31
652,99
358,57
311,90
227,21
124,81
99,80
252,73
19,17
48,40
20,62
170,59
1.597,22
400,00
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Raó social de la persona interessada
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Núm. doc.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Núm.

000558
000559

X7607626P
78212474P

T., P.
F.A, J.A.

004
1000234

726,00
771,52

Vist i plau,
el president,
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Alaró, 21 d’abril de 2020.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

TOTAL...............21.504,82

