JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 20 - 02 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
============================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 20 - 02 - 2019
=========================================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
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. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària
Convidats
Sr. Carlos Seguí Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius
Absents
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació
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 13.15 hores del
dia 20-02-2019, 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 per la secretària de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb
l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió extraordinària urgent abans
indicada, sota el següent ordre del dia:
Amb caràcter previ el Sr. Tutzó i el Sr. Muñoz manifesten la seva renúncia a les
remuneracions que els corresponguin per l’assistència a aquesta Junta.
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1. Pronunciament de la urgència
La Sra. alcaldessa justifica la urgència atesa la importància d’atorgar l’autorització,
com més prest millor, amb la finalitat que puguin escometre les obres de
condicionament.
2. Autoritzar a la Fundació de l'Hospital de l'Illa del Rei que pugui arribar a
formalitzar acords d'arrendament o cessió de l'ús compartit o exclusiu de locals i
espais ubicats a l'àmbit de la concessió amb Hauser & Wirth AG o la seva
representació a Menorca, Hauser & Wirth Menorca, SL (Exp. E06442019000012)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
De conformitat amb el que preveu la clàusula 4.d) del Plec de condicions de la cessió
d'ús privatiu de la ILLA DEL REI a la “FUNDACIÓ DE L’HOSPITAL DE L’ILLA
DEL REI”, amb CIF G57398810, inscrita en el Registre Únic de Fundacions amb el
número 100000000228, s’autoritza que la esmentada Fundació pugui arribar a
formalitzar acords amb HAUSER & WIRTH AG o amb la seva representació a
Menorca, Hauser & Wirth Menorca, S.L., societat amb domicili social a la plaça del
Carme, 15, 07702 Maó, CIF número B16536831, tant d’arrendament com de cessió de
l’ús compartit o exclusiu de locals i espais ubicats a l’àmbit de la concessió, mitjançant
la signatura dels corresponents contractes o convenis, còpia del quals s’haurà de
facilitar a l’Ajuntament.
Els esmentats acords d'arrendament o cessió d'ús s’hauran de cenyir a les següents
limitacions:
1. Pel que fa referència a l'ús exclusiu, als edificis denominats Lángara i “cuina,
amb magatzem de queviures”.
2. Pel que fa referència als usos, als recollits a l'article 3 del PE 6 de l'illa del Rei.
3. Les contraprestacions que s'obtenguin pels esmentats acords s’hauran de
destinar a la rehabilitació del conjunt d'edificis de l'illa del Rei.
4. En qualsevol cas, els esmentats acords hauran de respectar i ajustar-se al que
preveuen el Plec de condicions, el Pla especial de l’illa del Rei i la resta de
normativa aplicable.
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No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores del dia 2002-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
Aquesta acta resta pendent d’aprovació de la Junta de Govern Local en la seva
pròxima sessió.

