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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 05 - 03 - 2019
=========================================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu
Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i
Mobilitat
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació
Sr. Carlos Seguí Puntas, secretari accidental
Convidat
Sr. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
Absents
Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sr. José Manuel García Pascual, regidor de Medi Ambient.
(Excusen la seva absència)
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 12.30 hores del
dia 05-03-2019, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
es van reunir els senyors i senyores membres de la Junta de Govern Local abans
relacionats, assistits pel secretari acctal. de la corporació, que dona fe de l'acte, amb
l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió extraordinària urgent abans
indicada, sota el següent ordre del dia:
1. Pronunciament de la urgència
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La Sra. alcaldessa justifica la urgència atesa la necessitat de la formalització de la
cessió d’ús, per tal de no endarrerir la licitació de les obres, conforme ha estat demanat
expressament pel Govern de les Illes Balears.
2. Cessió d'ús dels solars 8159607FE0185N i 8159608FE0185N a la Conselleria
d'Educació i Universitat del Govern Balear i l'IBISEC per a la construcció del
conservatori previst en el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació
i Universitat, l'Institut Balear d'Infrastructures Educatives (IBISEC), el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a la construcció a Maó del
Conservatori Professional de Música de Menorca (Exp. E06442019000005)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
Aprovar la cessió d’ús dels solars 8159607FE0185N i 8159608FE0185N a la
Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i a l’IBISEC, per a
les obres de construcció del conservatori previst en el conveni de col·laboració entre
aquesta Conselleria i l’IBISEC, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó
per a la construcció a Maó del Conservatori Professional de Música de Menorca, signat
el dia 4 de març de 2019, d’acord amb el que estableix l’informe tècnic que
l’acompanya.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 12.40 hores del dia 0503-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, el secretari acctal., don fe.

