ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Extraordinària i urgent del dia 13/09/2021
A Maó, quan són les 13:00 hores del dia 13/09/2021, es reuneixen de forma telemàtica, prèvia
citació i per a realitzar la sessió Extraordinària i urgent 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. Carlos Montes Vivancos, Tinent 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
Interventor: Sr. Guillem Rotger Coll
Secretari accidental: Sr. Carlos Seguí Puntas
Assisteixen com a convidats:
Assessor: Sr. Félix Fernández Terrés
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 Declaració de la urgència
2 Quarta certificació de les obres de restauració de part de l'edifici de l'Hospital de la Illa del Rei.
Ref. Cadastral: 07032A0160000600000UL. EXP. E0003-2020-000009
3 Contracte menor d'obres accés a Mestral i Deixalleria. Exp. E0001-2021-000030
4 Llicència urbanística per a la construcción d’habitatge unifamiliar aïllat, segons projecte bàsic, a
Cala Llonga núm. 237 de Maó. Referència cadastral: 1067306FE1116N0001ES
5 Llicència urbanística per a la reforma i rehabilitació d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, per al
canvi d'ús d'un local a habitatge i divisió d'un habitatge en dos, situat al carrer Costa de Sa Plaça,
núm. 33, Ref. Cadastral 8163836FE0186S0001XD. Exp. LO-2019-000201
6 Llicència urbanística per ampliació xarxa soterrada de baixa tensió per nou subministrament de
BT 50KW des del C.T. 20349 “POIMA-5” al carrer S’Era Alta núm. 11 de Maó. Parcel.la cadastral:
6460202FE0166S. Exp. LE-2020-000019
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7 Proposta de modificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 26/07/2021 que atorga
subvenció nominativa a la UD Mahón per als exercicis 2020 i 2021. Expedient E0558 2021 000092
8 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó per a
l'execució dels projectes constructius de carril bici de la Ronda de Maó, des de la rotonda de la Salle
fins a la rotonda de Abu Umar. Exp: E0446 2021 000012

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1 Declaració de la urgència
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

2 Quarta certificació de les obres de restauració de part de l'edifici de l'Hospital de la Illa del
Rei. Ref. Cadastral: 07032A0160000600000UL. 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
setmana a comptar des de la comprovació del replanteig efectuar el 30 d’abril de 2021.
L’empresa adjudicatària ha presentat la 4ta certificació d’obres i la factura núm. 4 de data 31
d’agost de 2021, per un import de 140.488,91€ (IVA inclòs).
Ambdós documents, la certificació i la factura, han estat conformats favorablement pel tècnic
municipal director de l’obra.
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
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aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.
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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 4ta i la factura núm. 4 de data 31 d’agost de 2021, per
un import de 140.488,91€ (IVA inclòs) presentades pel contractista Ute Edificio Illa del Rei amb
CIF U05283254.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per un import de 140.488,91€ (IVA inclòs) amb
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.

3 Contracte menor d'obres accés a Mestral i Deixalleria. Exp. E0001-2021-000030
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 departament de Medi Ambient va demanar via email a quatre empreses especialitzades oferta per
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a la realització de les especificacions tècniques de la prestació.
L’empresa Joan Mora SA ha presentat una oferta, amb número de registre d’entrada d’aquest
Ajuntament GE-017212/2021 que s’adequa als interessos de l’Ajuntament d’acord amb l’informe de
data 07 de setembre d’enguany.
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De les ofertes presentades l’empresa Juan Mora SA és l’oferta econòmicament més avantatjosa
amb la millor relació qualitat-preu i inclou tots els continguts requerits en la elaboració de l’oferta
d’acord amb l’informe emès Beneta Orfila Arias de data 07 de setembre referent a la necessitat de
contractar la reordenació i reforma de l’accés a Mestral i a la Deixalleria del TM de Maó.
A l’aplicació pressupostària RC 220210017051 del pressupost municipal per a l’exercici 2021 hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació.
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 i la
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i del ROM proposo a la Junta de govern local
l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Adjudicar el contracte menor de obres consistent en la reordenació i reforma de l’accés a
Mestral i a la Deixalleria del TM de Maó a l’empresa Juan Mora SA, per un import de trenta-set mil
quatre-cents deu euros i noranta-dos cèntims d’euro (37.410,92€) més set mil vuit-cents cincuantasis euros i vint-i-nou cèntims d’euro (7.856,29€) corresponents al 21% d’IVA.
Segon. El contracte s’executarà conforme a les següents condicions
-TERMINI D’ EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: Serà de 30 dies i començarà a comptar
a partir de la data indicada a l’acta de comprovació del replanteig.
-ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: Execució de les obres
descrites a la memòria valorada.
-LLOC DE LA PRESTACIÓ: Accés a Mestral, TIV i Deixalleria pel Camí Vell d’Alaior
-TERMINI DE GARANTIA: 12 mesos des de la finalització de les obres.
-FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Mitjançant la presentació de factura amb
certificació a la finalització de la prestació indicada, expedida per l’entitat i conformada per la
responsable del contracte.
Tercer. Ratificar i assumir l’informe emès en 7 de setembre de 2021 respecte al no fraccionament
del contracte.
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Quart. Nomenar com a responsable del contracte a Beneta Orfila Arias.
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:
·
·
·
·
·
·
·

Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa
Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor.
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)
Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei a que vagi destinat
Preu del contracte.
Lloc i data de la seva emissió.
Signatura del funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)

És imprescindible que consti la referència al numero d’expedient: Exp. E0001 2021 000030
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
Vuitè. Comunicar aquest acord al departament de Tresoreria.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

4 Llicència urbanística per a la construcción d’habitatge unifamiliar aïllat, segons projecte
bàsic, a Cala Llonga núm. 237 de Maó. Referència cadastral: 1067306FE1116N0001ES. Exp.
E0491-2021-000011
En data 11.06.2021, registre d'entrada GE/012138/2021, el promotor sol·licita llicència urbanística
per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer des Vapors, parcel·la 237, urbanització
CalaLlonga, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic redactat per l’arquitecte Juan José
Arrizabalaga Echebarria, sense visat col·legial.
2. En data 30.07.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte bàsic, amb una sèrie
de prescripcions.
En data 18.08.2021 l'advocada municipal d'Urbanismet emet informe.
5

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
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ACORD:
Primer. Concedir la llicència urbanística sol·licitada, fent constar, als efectes previstos a l'art. 37
dels NNUU del PGOU/2012, els següents extrems i condicions, amb l'advertiment exprés que, si no
es compleixen aquestes condicions, la llicència quedarà sense efecte:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl on se situa l’obra com a urbà i el qualifica com a
“Zona 4. Cases unifamiliars aïllades en parcel·les”.
b) Llicència municipal per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, en urbanització Cala
Llonga, parcel·la núm. 237, del terme municipal de Maó, segons projecte bàsic redactat per
l’arquitecte Juan José Arrizabalaga Echebarria, sense visat col·legial.
c) Paràmetres urbanístics:
• Parcel·la 485,85 m2 (topogràfic)
• Ocupació 14,98% (72,80 m2), compleix-ocupació màxima 15%
• Aprofitament 0,24 m2/m2, 118,60 m2, compleix-0,25 m2/m2- màxim• Núm. Plantes 2 (PB+1)
• Alçada 7,00m carener -màxima, coberta inclinada
• Piscina 11,28 m2 làmina aigua
• Verd integral 372,39 m2 (76,64%>45% normatiu)
• Ocupants 4 persones (2 dormitoris dobles)
• Plaça aparcament obligatòries 1 (compleix)
• Liquidació 129,88 m2 superfície
d) Pressupost execució material (PEM) 122.088,24 €
e) Condicions de la llicència:
· De conformitat amb l'article 152.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les
Illes Balears (LUIB), en haver-se sol·licitat i obtingut la llicència d'obres mitjançant la
presentació d'un projecte bàsic, és preceptiva, en el termini de màxim de 6 mesos des de la
seva concessió, la presentació del projecte d'execució ajustat a les determinacions d'aquell.
La falta de presentació del projecte d'execució dins aquest termini implica, per ministeri
legal, l'extinció dels efectes; i, en aquest cas, s'ha de sol·licitar una nova llicència.
· De conformitat amb l'article 152.6 de l’LUIB, l'Ajuntament disposa d'un mes per comprovar
l'adequació del projecte d'execució amb el projecte bàsic. Transcorregut aquest termini sense
que l'òrgan municipal competent notifiqui a la persona interessada resolució en contra, es
podran iniciar les obres. Si l'òrgan municipal detecta, transcorregut el termini d'un mes,
alteracions de les determinacions del projecte bàsic d'acord amb les quals es va atorgar la
llicència, ordenarà la paralització immediata de les obres i l’inici d'expedient de modificació
del projecte.
6
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·

El solar de referència NO disposa dels serveis mínims d'infraestructures urbanístiques
establertes pels articles 22 i 25 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme d'Illes
Balears, quedant supeditada la viabilitat urbanística del projecte a l'efectiu compliment del
que es disposa en el Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial decret 3288/1978,
de 25 d'agost.
· Les obres a executar hauran de comprendre les necessàries a l'interior de la parcel·la, per a la
connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada,
de conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria quarta (procediment
d'implantació de la xarxa de sanejament) de la Llei 12/2017, de 29 desembre, d'urbanisme de
les Illes Balears.
f) Condicions llicència (arquitecte municipal)
· Amb el Projecte Executiu es presentarà Pressupost Execució Material detallat, valorat i
especificat per capítols, conceptes, partides d’obra, amidaments i preus unitaris, d’acord amb
el Capítol 3, Annex I del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) Reial Decret 314/2006 de 17 de
Març.
· El Projecte Executiu s’haurà de presentar visat, d’acord amb l’ Article 2. “Visats
obligatoris”, Reial Decret 1000/2010, de 5 d’Agost, sobre visat col·legial obligatori.
g) Haurà de complir el que disposen 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)
h) L'atorgament de la llicència no eximeix el 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.
i) La llicència s'atorgarà amb independència del dret de propietat i sense perjudici del dret de tercers.
j) 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 per la llicència.
k) La persona 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.
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 l’LUIB. Transcorregut qualsevol dels dos terminis, s'iniciarà l'expedient de
caducitat de llicència.
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 l’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 llinatges dels tècnics directors i del
contractista, l'ordenança que s'aplica, la data d'expedició de la llicència, el termini d'execució de les
7

obres, el nombre de plantes autoritzades i el número d'expedient”.
Segon. Notificar aquest acord al promotor de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.
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5 Llicència urbanística per a la reforma i rehabilitació d'un edifici plurifamiliar entre
mitgeres, per al canvi d'ús d'un local a habitatge i divisió d'un habitatge en dos, situat al
carrer Costa de Sa Plaça, núm. 33, Ref. Cadastral 8163836FE0186S0001XD. Exp. LO-2019000201
El 17 de desembre de 2019, registre d’entrada núm. GE/019726/2019, l’entitat promotora va
sol·licitar la llicència urbanística per a la reforma i rehabilitació d’un edifici entre mitgeres, per a la
conversió d’un local de planta primera en habitatge i divisió d’un habitatge de planta segona en dos,
situat al carrer Costa de sa Plaça, núm. 33, de Maó, referència cadastral 8163836FE0186S0001XD,
segons el projecte bàsic i d’execució redactat pels arquitectes Sr. Vicenç Lluís Jordi Manent i Lluís
Jordi Taltavull, visat núm. 12/01655/19, de 16-10-2019 del COAIB.
El 7 de febrer de 2020, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública va requerir a
l’entitat promotora la presentació del projecte de telecomunicacions.
El 22 d’abril de 2020, l’arquitecte municipal emet informe en el sentit de que s’han d’esmenar les
següents deficiències.
• Donat el grau d’intervenció estructural en un edifici inadequat (Article 47.4), justificació del
compliment de la volumetria màxima d’acord amb l’Article 120 de les NNUU del PGOU Maó/2012
vigent . Acotar gràficament la profunditat edificable màxima per la zona 1 (16m)
• Justificació del compliment de l’Article 123 de les NNUU del PGOU Maó/2012 vigent,
“condicions de densitat”.
• Acotar la façana, en compliment de l’Article 152.2 de la Llei 12/2017 de 29 de Desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, LUIB
El 22 d’abril de 2020, la TAUAOP requereix a l’entitat promotora per a que en el termini de 15 dies
esmeni les deficiències detectades per l’arquitecte municipal.
El 20 de maig de 2020, registre d’entrada GE/005176/2020, l’entitat promotora presenta la
documentació tècnica per a esmenar les deficiències, redactat pels mateixos arquitectes, visat núm.
12/00677/20, de 19-05-2020 del COAIB.
El 9 de juliol de 2021, l’arquitecte municipal emet informe favorable amb les següents condicions:
• Un cop finalitzada es presentarà el Certificat Final d’Obra i es sol·licitarà el Permís de Primera
ocupació;
8

• Com a condició per a l’obtenció del Permís de Primera Ocupació, es donarà compliment a
l’Article 122 de les NNUU del PGOU Maó/2012 vigent, “Normes especifiques per a la imatge de la
ciutat històrica”;
• S’actualitzaran les dades davant la Direcció General de Cadastre i al Registre de la Propietat
El 3 de setembre de 2021, l'advocat municipal d'urbanisme emet el seu informe en els següents
termes,
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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 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 urbà, zona 1 (Nucli antic) del TRPGOU.
b) Reforma i rehabilitació d’un edifici entre mitgeres, per a la conversió d’un local de planta primera
en habitatge i divisió d’un habitatge de planta segona en dos, situat al carrer Costa de sa Plaça, núm.
33, de Maó, referència cadastral 8163836FE0186S0001XD, segons el projecte bàsic i d’execució
redactat pels arquitectes Sr. Vicenç Lluís Jordi Manent i Lluís Jordi Taltavull, visat núm.
12/01655/19, de 16-10-2019 del COAIB, i plànols modificats visat núm. 12/00677/20, de 19-052020 del COAIB.
c) Ús: residencial-habitatge (1.3. Habitatge plurifamiliar): 3 unitats d’habitatge i 1 local. Habitatge
planta primera: superfície útil de 53,83 m2 i 2 ocupants. Habitatge planta segona (orientació carrer):
superfície útil 45,22 m2 i 2 ocupants. Habitatge planta segona (orientació interior): superfície útil
48,54 m2 i 2 ocupants.
d) Superfície parcel·la: 142 m2 (cadastre); ocupació: 100,50 % (142 m2); aprofitament: 1,74 m2/m2
(248,09 m2); alçada: 12,00 m cornisa existent; núm. de plantes: 4 (PB +3PP). Superfície
intervenció: 248,09 m2 a efectes liquidació ICIO.
e) Pressupost d’execució material: 164.945,12 euros.
f) Valoració gestió de residus: 351,04 euros.
g) S’haurà de dipositar una fiança a l’Ajuntament en el moment d’iniciar-se les obres, l’import del
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 valorització efectuada per l’Administració,
en compliment de l’article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de
9
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Menorca. A més, el contractista haurà de lliurar un contracte amb un gestor autoritzat de residus.
La fiança es tornarà desprès 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.
h) Condicions de la llicència establertes a l’informe de l’arquitecte municipal:
• Un cop finalitzada es presentarà el Certificat Final d’Obra i es sol·licitarà el Permís de
Primera ocupació;
• Com a condició per a l’obtenció del Permís de Primera Ocupació, es donarà compliment a
l’Article 122 de les NNUU del PGOU Maó/2012 vigent, “Normes especifiques per a la
imatge de la ciutat històrica”;
• S’actualitzaran les dades davant la Direcció General de Cadastre i al Registre de la
Propietat
i) Condicions de la llicència establertes a l’informe jurídic:
· S’haurà d’atorgar l’escriptura de divisió horitzontal de la finca, on quedin reflectits tots i
cadascun dels elements privatius i comuns que deriven del projecte d’edificació
autoritzat.
j) 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.
k) Haurà de comunicar l’inici de l’ocupació de la via pública, en cas de ser necessari.
l) 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).
m) 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.
n) Haurà de presentar el certificat final d’obres, acreditar el compliment de les condicions de la
llicència urbanística d’obres, en especial, l’atorgament de l’escriptura de divisió horitzontal, i
sol·licitar la llicència de primera utilització o ocupació dels tres habitatges, sense la qual no podrà
ocupar i usar-los, ni contractar definitivament els serveis d’energia elèctrica, aigua, gas i serveis de
telecomunicacions (article 158.1 de la LUIB).
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 a l’entitat promotora de les obres.

10

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

6 Llicència urbanística per ampliació xarxa soterrada de baixa tensió per nou
subministrament de BT 50KW des del C.T. 20349 “POIMA-5” al carrer S’Era Alta núm. 11 de
Maó. Parcel.la cadastral: 6460202FE0166S. Exp. LE-2020-000019
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El 03.11.2020, registre d'entrada GE/013714/2020, la representant de la promotora, va sol·licitar la
llicència urbanística per a la ampliació de la xarxa subterrània de baixa tensió per nou
subministrament de B.T., de 50 Kw des del C.T. 20349 “POIMA-5”, en c/S’Era Alta, núm. 11, de
Maó, segons projecte redactat per l’enginyer tècnic industrial Jordi Masramón Puigdomech, amb
visat nº2020912617 de data 22-10-2020 del Col·legi d’enginyers graduats i enginyers tècnics
industrials de Barcelona.
En data 10.11.2020, l’enginyera tècnica municipal informa favorablement el projecte, amb
condicions (12).
En data 07.05.2021, l’arquitecte municipal informa sobre la necessitat d’esmenar i/o completar la
documentació presentada.
En data 10.05.2021, la tinenta d’Alcaldia d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública, requereix al
promotor l’esmena y/o presentació de documentació complementaria a la presentada.
En data 10.05.2021, registre d’entrada GE/009443/2021, es presenta la documentació requerida
En data 10.05.2021, l’arquitecte municipal informa favorablement el projecte, amb prescripcions.
En data 13.05.2021, l'advocada municipal informa favorablement amb l'advertiment de presentar
l'assumeix de direcció d’obra de l’enginyer visat pel col·legi corresponent.
En data 24.08.2021 el promotor presenta amb registre d'entrada núm. 16392/2021 la documentació
esmenada.
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'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
11
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Menorca, publicat en el BOIB núm. 20 ext., de data 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 (d'ara endavant, TRPGOU), els següents
extrems i condicions:
a) El vigent PGOU/2012 de Maó classifica el sòl com a urbà i el qualifica com a “Zona V-2
Sistema viari”, “Conjunts amb planejament derivat anterior (Annex III) POIMA, I, II i III
Fase. Zona 6”.
b) Obras per a la ampliació de la xarxa subterrània de baixa tensió per nou subministrament
de B.T., de 50 Kw des del C.T. 20349 “POIMA-5”, en c/S’Era Alta, núm. 11, de Maó,
segons projecte redactat per l’enginyer tècnic industrial Jordi Masramón Puigdomech, amb
visat nº2020912617 de data 22-10-2020 del Col·legi d’enginyers graduats i enginyers tècnics
industrials de Barcelona.
c) Paràmetres urbanístics:
• No es modifiquen els paràmetres urbanístics de l’entorn afectat per les obres del
projecte.
• Obra de canalització i dotació de servei elèctric per punt de recàrrega de vehicle
elèctric.
• Superfície àmbit d’actuació 29,60 m2 (74m x 0,40 m)
d) Pressupost (PEM) 12.092,56 €
f) Valoració del cost de gestió dels residus: 930,93 €
g) S'haurà de dipositar una fiança a l'Ajuntament en el moment 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 els residus generats en l'obra, mitjançant el certificat de l'autor del projecte
i / o valorització 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 en les plantes
autoritzades.
i) Condicions de la llicència (arquitecte municipal, informe de data 10.05.2021)
• Donada l’afectació de la via pública, durant la fase d’execució de les obres així com un
cop estiguin executades, aquestes hauran d’obtenir el corresponent seguiment i autorització
dels SSTT Municipals d’Obra Pública sobre les condicions d’acabat, materials i reposició
de voreres, així com els serveis afectats per l’execució d’aquestes obres. En conseqüència,
l’Ajuntament haurà de nombrar un tècnic responsable de l’expedient.
i) Condicions establertes en l’informe de l'enginyera tècnica municipal de data 10.11.20:
“1. Compliment del projecte redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Jordi Masramón
Puigdomenech amb visat núm.2020912617-00 de data 22 d’octubre de 2020.
2. Compliment de la normativa tècnica vigent que li sigui d’aplicació. Així com l’obtenció
de les corresponents autoritzacions de la Conselleria de Indústria.
3. Compliment de les condicions generals de realització d’obres a la via pública, i en
especial les determinades per la Policia Local en matèria de trànsit rodat.
4. Prèviament a inici de les obres, es realitzarà l’Acta de replanteig. Hi seran presents: un
tècnic municipal, així com representants de les diferents companyies amb serveis (telefonia,
gas, aigua, etc.) que es puguin veure afectats per la instal·lació a realitzar, i un representant
12
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de Policia Local de Maó, que determinarà les condicions de senyalització i balisament, tant
diürnes com nocturnes, així com aquelles que consideri oportunes per garantir la seguretat
de la circulació.
5. La reposició del paviment afectat per les obres es realitzarà de manera similar a
l’original.
6. Les canalitzacions seran entubades i amb disposició d’un tub de reserva als encreuaments
de carrers.
7. El termini per iniciar les obres serà de 6 mesos i el període màxim per acabar-les
(vigència) serà de 24 mesos, segons l’establert a l’art. 154 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
8. Es tindrà en compte l’ordenança reguladora per a la protecció de l’atmosfera davant la
contaminació per renous i vibracions publicada en BOIB núm.77 de 23 de juny de 2018, i en
concret els seus articles referents a obres:
a.) Treballs amb maquinària pesada per a excavacions (excavadores, compressors,
etc.)
Horari habitual: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores, excepte els mesos de
maig a octubre, amb un horari reduït per a minimitzar les molèsties al veïnat,
únicament de 8:00 a 14:00 (s’exceptua l’aplicació de la restricció a zones
industrials, rurals o que no tinguin cap incidència sobre habitatges).
b.) Feines de construcció habituals, de caràcter menys sorollós (acabats d’obra,
etc.).
Horari habitual: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores. Amb compliment de les
condicions d’emissió i immissió de renous establertes per a la zona en qüestió.
Implantació de mesures correctores per complir amb les emissions, amb disposició
de recinte aïllat acústicament, per dur a terme tasques pròpies de l’obra que generi
renous.
c.) Prohibició total de qualsevol feina que produeixi renous superiors als permesos
per aquestes normes, fora dels horaris indicats i en dies festius.
9.- Una vegada iniciades les obres, aquestes hauran d’estar completament acabades en un
termini de 30 dies.
10.- L’autorització s’entén excepte el dret de propietat i sense prejudici del de tercers. 11.El titular de la instal·lació no adquirirà en cap cas el dret de propietat ni de possessió sobre
el terreny de titularitat pública que ocupi.
12.- L’autorització s’atorga amb caràcter provisional i a títol de precari en la part que afecti
terrenys de titularitat pública, i es podrà retirar sempre que es cregui convenient, sense que
el titular de la instal·lació tingui dret a cap reclamació o indemnització.”
j) El titular de la llicència queda subjecte a les responsabilitats i obligacions establertes en
l'article 39 del TRPGOU.
k) Haurà de comunicar l'inici de l'ocupació de la via pública, en cas de ser necessari.
l) 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 l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar
13
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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 que estiguin vigents en qualsevol
normativa autonòmica, insular o municipal.
m) 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
almenys deu dies d'antelació.
n) Haurà de presentar certificat final d'obres, i acreditar el compliment de les condicions de
la llicència, per a autoritzar la seva posada en ús, segons disposa l'article 158.1 de la
LUIB.
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.
En aquest cas, haurà de complir-se el termini de finalització contingut en l'informe de
l'enginyera municipal, de data 10.11.2020, una vegada iniciades les obres, aquestes hauran
d'estar completament acabades en un termini de 30 dies.
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 manera reglamentària o en el pla
general.
Segon. Notificar aquest acord a la promotora de les obres.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada, per unanimitat dels membres assistents, adoptant-se en els seus termes.

7 Proposta de modificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 26/07/2021 que atorga
subvenció nominativa a la UD Mahón per als exercicis 2020 i 2021. Exp. E0558-2021-000092
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
Subvenciones (BDNS).
En data 7 d'abril de 2021, l'entitat interessada va sol·licitar una subvenció nominativa per a entitats
14

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.
L'Ajuntament té interès a concedir una subvenció nominativa a aquesta entitat, per realizar activitats
de sensibilització a la població de Maó.
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S'han emès informe tècnic de data 26 d'abril de 2021 i informe jurídic de data 4 de juny de 2021
L'Ajuntament va adoptar en Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2021 l'acord d'atorgar a
l'entitat sol·licitant la subvenció que es refereix en aquest document, per import de 25.000,00€, per
col·laborar amb les activitats de l'entitat de l'exercici 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2021 que
atorgava una subvenció nominativa a la UD MAHÓN amb CIF G07283096 per import de
25.000,00€, per col·laborar amb les activitats de l'exercici 2021.
Segon.- Atorgar una subvenció nominativa a la UD MAHÓN amb CIF G07283096 per import de
25.000,00€ per col·laborar amb les activitats d'aquesta entitat corresponents als exercicis 2020 i
2021
Tercer.- L'extracte de la subvenció és el següent:
· Beneficiaris
Entitat esportiva dedicada a la pràctica del futbol
· Objecte
Concicionament i manteniment 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, tant al
propi Ajuntament com a altres enitats i/o subvencions.
· Quantitat
25.000,00€
· Criteris d'atorgament de la subvenció
15
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> Promoció de l'activitat de l'esport base
> Viabilitat del projecte
> Antiguitat i experiència en projectes similars
> Nombre de membres que constitueixen l'entitat i impacte social de les activitats amb referència al
nombre de persones participants inscrites a les mateixes
> Capacitat tècnica, organitzativa i de gestió de l'entitat sol·licitant
> Grau d'accessibilitat a les activitats del projecte o activitat per part de la ciutadania
> Participació del voluntariat en el desenvolupament del projecte o activitat
> Afavoriment dels aspectes formatius o educatius que puguin comportar una millora de la qualitat
de vida de la població destinatària.
· Termini d'execució
Activitats desenvolupades en els exercicis 2020 i 2021
· Termini i forma de justificació
El termini d'execució dels projectes serà sempre abans de dia 31 de desembre de 2021
Es justificarà mitjançant la presentació de factures i justificants bancaris, i de la 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 la seva justificació insuficient
comportarà el reintegrament de la subvenció (art. 30.8 de la Llei 38/2003, General de Subvencions).
Quart.- Notificar aquest actre 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'art. 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.

8 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó per a
l'execució dels projectes constructius de carril bici de la Ronda de Maó, des de la rotonda de la
Salle fins a la rotonda de Abu Umar. Exp. E0446-2021-000012
La Junta de Govern Local, en sessió de 2 de novembre de 2020, expedient E05872019000360, va
aprovar inicialment el projecte d’obra pública municipal per a la construcció d’un carril de bicicletes
a l’avinguda Francesc Femenias des de rotonda de Paso fins la rotonda d’Abu Umar de Maó,
redactat per l’enginyer tècnic d’Obres Públiques Sr. Manuel de Febrer de Olives, el 27 dejuliol de
2020, amb l’annex on consta la llista de les persones titulars i la descripció concreta i
16

individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació, als efectes de la declaració d’utilitat
pública.
A l’annex de la finques a expropiar, resulta una única a finca a expropiar:
1.- Finca registral núm. 4.630-2, de Daniel Sastre Pons y Natalia Roig Sintes,
referenciacadastral 07032A001000010000UQ, Sínia Orfila, parcel·la 1 del Polígon 1 del
cadastre rústic. Superfície a expropiar de 56.87 m2.
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La secretària general, el 7 de maig de 2021, va certificar que durant el termini d’exposició pública
no s’havien presentat al·legacions, ni documents, ni justificacions respecte a l’edicte de l’exposició
pública del projecte i que, per tant, quedà aprovat definitivament el 14 de gener de 2021.
El carril bici a executar amb aquest projecte enllaçaria amb els carrils bici existents a les carreteres
Me-8 i Me-2.
El 3 d’agost de 2021, registre d’entrada GE2021015250, es rep l’escrit de la directora insular de
Mobilitat del Consell Insular de Menorca, de 30 de juliol de 2021, per la qual es tramet l’esborrany
del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó per a la
construcció del carril bici RM, al terme municipal de Maó.
El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de 3 d’agost de 2021, en relació al
contracte d’obres per executar el projecte de construcció de carril bici a la Ronda de Maó, tram
Rotonda RMh4 (Me-12) – Rotonda RMh7 (Me-8), entre d’altres extrems, acordà:
“Primer.- Aprovar el «PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A LA RONDA
DE MAÓ, TRAM: ROTONDA RMh4 (Me-12) – ROTONDA RMh7 (Me-8)» elaborat per
l’enginyer tècnic d’obres públiques Manel de Febrer i de Olives el mes d’abril de 2020, i el
topogràfic de la zona on queda delimitada la zona de domini públic entre les rotondes RMh4
i RMh6 en coordenades UTM31 ETRS89, elaborat per la topògrafa Maria Azucena
González González el 26/10/2020. (...)”.
El carril bici executat amb aquest projecte enllaçaria amb els carrils bici existents a les carreteres
Me-12 i Me-8.
L’objecte del conveni és regular la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Maó per a l’execució dels respectius projectes constructius de carril bici a la RM,
descrits en els punts 1 i 3 d’aquest informe, què s’han de dur a terme per cadascuna de les
administracions signants d’aquest conveni i què ocupen una part que sobrepassa la titularitat de
l’administració que l’executa.
El «Projecte de carril bici del CIMe» es desenvolupa en el tram de l’Avinguda Mediterrània de la
RM, comprès entre la rotonda de La Salle i la rotonda de Depaso. L’execució del projecte afecta els
terrenys que ocupa la rotonda de Depaso, els quals són titularitat de l’Ajuntament de Maó.
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El «Projecte de carril bici de l’Ajuntament de Maó» es desenvolupa en el tram de l’Avinguda
Francesc Femenies de la RM, comprès entre la rotonda de Depaso i la rotonda d’Abu Umar.
L’execució del projecte afecta els terrenys que ocupa la rotonda d’Abu Umar, els quals són titularitat
del CIM.
D’acord amb el contingut del conveni, conforme consta documentat en l’expedient, els objectius que
es persegueixen entronquen amb l’abast competencial municipal, derivat de l’atribució que, com a
competència pròpia, conforme preveu l’article 25.2,d (infraestructura viària i altres equipaments de
la seva titularitat), i g (Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en relació amb el que
disposa l’article 29.2.d) -Gestió del patrimoni municipal, regulació del seu ús o destí, conservació i
manteniment.-, h) -Conservació i manteniment dels béns de domini públic local, parcs, jardins i vies
públiques municipals, tant urbanes com rurals, així com elaboració i disseny dels programes
d’execució d’infraestructures de competències de la comunitat autònoma, quan es trobin en el
mateix terme municipal- i q) -Circulació i serveis de mobilitat i gestió del transport de viatgers
municipal, així com regulació i ordenació del transport de mercaderies.- de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), i conformement als principis
de col·laboració institucional establerts a l’article 57 de la LRBRL, i en línia amb el que es preveu
als articles 47 i concordants, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en
endavant, LRJSP).
En data 30.08.2021 l'Advocat d'Urbanisme emet el seu informe amb les següents condicions:
·

S’ha de modificar l’apartat 5 dels antecedents, als efectes de fer constar que el projecte
municipal ja està aprovat definitivament; i

·

S’ha d’eliminar la lletra a) de l’apartat 2 del pacte 2 de l’esborrany del conveni, en la
redacció proposada perquè fa referència a l’obligació d’aprovar definitivament el projecte,
quan ja hi està.

En data 02.09.2021 s’incorpora a l’expedient un text del conveni modificat, en el sentit de modificar
el citat apartat 5 dels antecedents i eliminar la lletra a) de l’apartat 2 del pacte 2 de l’esborrany del
conveni, als efectes d’incloure que el projecte municipal està aprovat definitivament.
En data 02.09.2021 l’Advocat d’Urbanisme emet el seu informe en els següents termes.
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
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ACORD:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i Ajuntament de
Maó per a l'execució dels projectes constructius de carril bici de la Ronda de Maó, des de la rotonda
de la Salle fins a la rotonda de Abu Umar (E0446 2021 000012).
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Segon. Procedir a la signatura del conveni per part de l’alcalde, en ús de la facultat de
representació previst a l’article 21, apartat b, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i a l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local
de les Illes Balears.
Tercer. Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca per tal de procedir a la seva
signatura.
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 13.09 hores del dia
indicat a l’inici, de la qual don fe, com a secretària, amb el seu vistiplau.
EL SECRETARI ACCIDENTAL

VIST I PLAU
L’ALCALDE

Carlos Seguí Puntas

Héctor Pons Riudavets

Carlos Seguí Puntas
21/09/2021 11:15:33

Héctor Pons Riudavets
21/09/2021 12:49:54
Alcalde
Maó
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