CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 02/11/2021
D’acord amb les facultats que m’atorguen l’article 21.1. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears,
DECRET:
Que es convoqui sessió Ordinària de Junta de Govern Local, que tindrà lloc el dia 02/11/2021,
a les 13:00 hores, en primera convocatòria, o el dia 04/11/2021, a les 13:00 hores, en segona
convocatòria, a la Sala de Junta de Govern de l’Ajuntament de Maó, conforme al següent
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ORDRE DEL DIA
1 Acta de la sessió 25 d'octubre del 2021
2 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0114-2021-000013
3 Primera certificació de les obres per a la rehabilitació de diversos trams de carrers del TM de
Maó. Exp: E0003-2021-000003
4 Segona pròrroga de la concessió Bar del Poliesportiu Municipal. Exp. E0267-2019-000001
5 Tercera certificació del contracte menor d'obra per a la reparació de varis trams de voreres a
Maó i un muret a Cala Llonga. Exp. E0001-2021-000021
6 Contractació menor de servei per a la redacció de projecte i estudi de seguretat i salut per als
treballs de desbrossament i neteja del penya-segat. Exp. E0049-2021-000109
7 Llicència urbanística per a la legalització dipòsit aigua i per a l’obertura de buits de façana i
consolidació de magatzem en Camí Vell de Sant Climent núm. 99, del terme municipal de Maó.
Referència cadastral: 07032A012000610000 UH, polígon 12, parcel·la 61 002100500FE01F0001YI, conjunt edificat. Exp. LO-2017-000118
8 Llicència urbanística per a la legalització de la modificació del projecte bàsic i d’execució per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al carrer Riu Pla núm. 12 de Sant
Antoni, Maó. Finca registral: 12.331. Referència cadastral: 9069105FE0196N0001IO. Exp. LO2020-000033
9 Llicència urbanística per a la legalització de les obres executades a un edifici aïllat destinat, en
part, a habitatge unifamiliar, i en part, a agrari a la Finca Mirador de Sa Vall o Sant Bartomeu
pol. 19 parc. 33, finca registral núm. 19.600 a la Ctra. Maó a Favaritx S/N de Maó. Referència
cadastral: 0016000100FE02F0001YW. Exp. LO-2020-000038
10 Llicència urbanística per a la reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en una edificació
plurifamiliar entre mitgeres existent, al carrer Vasallo núm. 20 3r 1a de Maó. Referència
cadastral 7562610FE0176S0035HA. Exp. LO-2021-000066

11 Llicència urbanística per a la reforma interior d’habitatge unifamiliar aïllat a l’avinguda
Passeig Marítim núm. 11 de Maó. Exp. LO-2021-000086
12 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, en parcel·la núm. 409 de la urbanització Cala Llonga de Maó. Referència
cadastral: 126146FE1116S0001QB. Exp. E0491-2021-000060
13 Cessió d'ús del local Dr. Camps, 48 pel curs 2021-22 a l'Associació d'Adults de Menorca.
Exp. E0264-2021-000020

Maó, en la data de la signatura electrònica
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L’ALCALDE
Héctor Pons Riudavets

Héctor Pons Riudavets
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Alcalde
Maó

Mónica Clariana Nicolau,
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Ho certifico als efectes de fe
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LA SECRETÀRIA
Mónica Clariana Nicolau

