JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 18 - 03 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
===========================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 18 - 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. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació
Sr. José Manuel García Pascual, regidor de Medi Ambient.
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària
Convidats
Sr. Carlos Seguí Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius
Sr. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
Absents
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
(Excusa la seva absència)
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00 hores del
dia 18-03-2019, 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 per la secretària de la corporació, que dona fe de l'acte, amb
l'objecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària abans indicada, sota el
següent ordre del dia:
1. Acta anterior
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S’inicia la sessió i la Presidència demana si cap membre de la Junta té observacions
per fer a l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 11 de març de 2019.
No havent-hi cap rectificació, s’aprova l’acta anterior, per unanimitat dels membres
presents.
2. Reconeixement d'obligacions
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels membres presents el
reconeixement d’obligacions que a continuació es transcriu:
IMPORT TOTAL

16.664,12

LÍNEA FRÍO SL
CLIMATITZACIÓ CLAUSTRE DEL CARME
CM1 1711 6190411

16.664,12

Surt el Sr. Carlos Montes.
3. Llicència urbanística per a la legalització d'obres i instal·lacions, executades
sense títol habilitant, a un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al
polígon 9, parcel·les 12 i 229, finca registral núm. 5285/2, camí de sa Volta des
Milord, s/n, del terme municipal de Maó-Mahón. Promotors: (PARTICULARS)
(Exp. LO2017000070)
Vist l’expedient i els informes emesos per l’arquitecte municipal i l’advocat
d’Urbanisme, s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
Primer. Concedir la llicència urbanística per a la legalització de les obres i
instal·lacions, executades sense títol habilitant, consistents en les modificacions durant
l’execució de les obres de la llicència CM2116LO0010 i CM2116LO0046, segons
l’apartat 1 de l’article 143 (modificacions durant l’execució de les obres) de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (en endavant, LOUS), i a l’empara dels
articles 28 i 29 de la Norma territorial transitòria, aprovada pel Ple del Consell Insular
de Menorca, el 22 de desembre de 2014, publicada en el BOIB núm. 3, de 5 de gener
de 2015, fent constar als efectes previstos a 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 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), els següents extrems i condicions:
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a) Sòl rústic d’especial protecció, en la categoria d’àrea d’interès paisatgístic (AIP),
en una Àrea de Protecció de Riscos (APR) de contaminació d’aqüífers i d’incendi
de nivell baix, del vigent PGOU de Maó de 2012 i de la Norma territorial
transitòria.
b) Legalització d’obres i instal·lacions fotovoltaiques executades, sense títol
habilitant, al polígon 9, parcel·la 12 del Cadastre rústic, al camí de sa Volta des
Milord, s/n, del terme municipal de Maó, finca registral núm. 5.282/2, consistents
en la construcció de pèrgola de fusta, caseta de filtre de la piscina, caseta per a la
instal·lació de plaques solars, zona de recolzament de les plaques solars, dutxa
oberta; i, a la parcel·la 229 del mateix polígon 9, contenidor metàl·lic, generador
d’electricitat i dipòsit de combustible, segons projecte tècnic redactat per
l’arquitecte Sr. Fernando Pons Vidal, visat núm. 12/00526/17, de 18-05-2017, del
COAIB, i plànols modificats núm. 2, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20 i 22, visat núm.
12/01040/18, de 01-08-2018, del COAIB, i segons projecte redactat per l’enginyer
industrial Sr. Xavier Quintana Martínez, visat núm. 144879/0001, de 23-07-2018
del COEIB.
c) Ús: residencial habitatge, en la categoria 1.1 habitatge unifamiliar (article 54
normes urbanístiques del PGOU de Maó).
d) Altura reguladora màxima: 4,77 m; núm. de plantes: 1 (PB); ocupació: 2,02%
(2.645,03 m2); edificabilitat: 263,01 m2; i volum: 872,68 m3.
e) Pressupost d’execució material: 432.553,68 euros (abans 432.397,51 euros).
f) Valoració gestió de residus: 359,54 euros.
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 dels residus generats a 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 Menorca. A més, els promotors hauran de lliurar un contracte amb un
gestor autoritzat de residus en el moment de la presentació del projecte d’execució.
La fiança es tornarà 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
a les plantes autoritzades.
h) Condicions de llicència:
1. De conformitat amb el que disposa l’article 15 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol,
del sòl rústic de les Illes Balears, l’autorització de les obres comporta la vinculació
legal a aquesta activitat (ús residencial habitatge en la categoria 1.1 habitatge
unifamiliar) en una edificació existent destinada a habitatge unifamiliar de la
superfície total de la parcel·la en què s’efectua, que no podrà ser objecte de cap
acte dels prevists a l’article 13 d’aquesta llei mentre subsisteixi l’activitat
esmentada.
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i)
j)
k)
l)

2. El projecte presentat ha de mantenir l’ús, la tipologia arquitectònica i
constructiva de l’edificació, així com l’estructura de les tanques, el sistema de
vessaments, la vegetació i els camins, així com la resta de determinacions sobre la
protecció del paisatge en sòl rústic que estableix l’article 273 de les normes
urbanístiques del PGOU de Maó.
3. S’hauran de complir tots els condicionants sobre regulació de les aigües residuals
establerts als apartats 10 al 13 de l’article 268 de les normes urbanístiques del PGOU
de Maó.
4. Les excavacions s’han de limitar al mínim imprescinbible; i l’altura màxima en
garatge ha de ser de 2,30 m; s’ha de respectar l’estat natural de la resta de la
parcel·la on s’ubiquen edificacions.
5. Amb caràcter previ a la llicència de primera ocupació, haurà d’acreditar el
compliment de la declaració responsable presentada davant la Direcció General de
Recursos Hídrics sobre la instal·lació dels sistemes de recollida, tractament i
evacuació o emmagatzematge propi de les característiques recollides a l’annex 4 del
Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, segons l’article 81.3
del Reial decret 684/2013, de 6 de setembre, pel qual s’aprovà el citat Pla, a la qual
haurà d’adjuntar un document que n’acrediti l’adquisició, les característiques
tècniques i el manteniment.
6. Els promotors, prèviament a l’obtenció de la llicència de primera ocupació,
haurà de regularitzar les superfícies resultants i usos davant de la Direcció General
del Cadastre, mitjançant la declaració prevista als articles 13, 15 i 16 del text refós
de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu núm. 1/2004,
de 5 de març.
Les persones titulars de la llicència queden subjectes a les responsabilitats i
obligacions establertes a l’article 39 de les normes urbanístiques del vigent PGOU de
Maó de 2012.
Haurà de comunicar l’inici de l’ocupació de la via pública, en cas de ser necessari.
Haurà de complir allò que disposen l’Ordenança sobre la protecció de l’atmosfera
contra la contaminació per renous i vibracions, i l’Ordenança municipal reguladora
de l’activitat de la construcció durant la temporada estival.
Haurà de presentar el certificat final d’obres, acreditar el compliment de les
condicions de la llicència d’obres i sol·licitar la llicència de primera utilització o
ocupació de l’edifici, sense la qual no podrà ocupar-lo, ni usar-lo, ni contractar
definitivament els serveis d’energia elèctrica, aigua, gas i serveis de
telecomunicacions (article 145 de l’LOUS).

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 de les normes urbanístiques del
PGOU de Maó, en relació amb l’article 142 de l’LOUS. La llicència urbanística
caduca si, en acabar qualsevol dels dos terminis establerts o les pròrrogues
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corresponents, no s’han començat o acabat les obres, comptats des de la notificació de
l’acord de la Junta de Govern Local, de 25 d’abril de 2016, expedient
CM2116LO0046.
Segons l’article 142.2 de l’LOUS, aquests terminis es computen des de la comunicació
expressa de l’acte de validació del projecte d’execució (CM2116LO0046) o del
transcurs del termini d’1 mes des de la seva presentació a què es refereix l’apartat 6 de
l’article 140 de l’LOUS.
A més, d’acord amb l’article 144 (informació de les obres) de l’LOUS, 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.
Segon. Inscriure en el Registre de la Propietat de Maó, a la finca registral núm.
5.285/2, parcel·les 12 i 229 del polígon 9 del Cadastre rústic, l’acord de concessió de
la llicència urbanística per a la legalització de les obres i instal·lacions relatives a
l’ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, a l’empara del que disposa
l’article 51.1.d del text refós de la Llei de sòl de 2008, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2008, de 20 de juny, en la redacció donada pel Reial decret llei 8/2011, d’1
de juliol, i l’article 1.4 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven
les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, als efectes de
fer constar les condicions de la llicència a la finca registral esmentada; en especial, la
indivisibilitat de la finca, la vinculació dels edificis i activitats a la parcel·la cadastral
que constitueixen la finca registral esmentada i les condicions especial d’atorgament
de la llicència.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca.
Entra el Sr. Carlos Montes.
4. Llicència urbanística per a la reforma d'habitatge unifamiliar, a la costa de
Ponent, núm. 3, del port de Maó, terme municipal de Maó-Mahón. Promotor:
(PARTICULAR). Ref. cadastral: 7767102FE0176N0001RQ (Exp. LO2017000128)
Vist l’expedient i els informes emesos per l’arquitecte municipal, el director d’obra
pública, la Policia Local i l’advocada d’Urbanisme, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
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Primero. Conceder la licencia urbanística solicitada, haciendo constar los efectos
previstos en el art. 37 de les NNUU del PGOU/2012, los siguientes extremos y
condiciones, con la advertencia expresa de que, de no cumplimentarse dichas
condiciones, la licencia quedará sin efecto:
a) El vigente PGOU/2012 de Maó clasifica el suelo donde se sitúa la reforma
como urbano y lo califica como “Zona 7.2. Conjunto con ordenaciones
específicas, parcelas con volumetría específica”.
b) Licencia municipal para la reforma de vivienda unifamiliar, a la costa de
Ponent, número 3, de Maó, según proyecto básico y ejecutivo redactado por la
arquitecta Giselle Pérez Clavero, con visado con visado COAIB 12/01267/18,
de fecha 05.10.2018
c) Parámetros urbanísticos:
• Parcela
270,00 m2 (catastro)
• Ocupación
existente: 49,54% (133,77 m2)
• Altura existente: 8,08 m. cornisa, 9,00 cumbrera cubierta inclinada
• Nº plantas
3 (PB+2)
• Aprovechamiento
existente:0,85 m2/m2, 229,50 m2
• Ocupantes
4 personas (2 dormitorios dobles)
• Piscina
14,06 m2 lámina de agua
• Superficie intervención liquidación licencia 229,50 m2
d) Usos: residencial.
e) Presupuesto: 177.021,95 €.
f) Valoración de la gestión de residuos: 185,01 €.
g) Se deberá depositar una fianza en el Ayuntamiento en el momento de obtener
la licencia municipal, cuyo importe será de un 125 % de los costes estimados
correspondientes a la adecuada gestión de los residuos generados en la obra,
por medio del certificado del autor del proyecto y/o valoración efectuada por la
Administración, en cumplimiento del artículo 28 del Plan Director Sectorial
para la Gestión de Residuos no Peligrosos de Menorca.
h) La fianza se devolverá después de la concesión del final de obra y de haber
justificado la gestión adecuada de los residuos generados presentando el recibo
de entrega de los residuos a las plantas autorizadas.
i) Condiciones de la licencia (ingeniero municipal):
“Una vez ejecutada la obra correspondiente a la Consolidación integral del acantilado que
nos ocupa, será necesario entregar certificado final de obra del director de las mismas, donde
se indique que las obras han finalizado, que se han ejecutado ajustándose al proyecto con
licencia y que la consolidación integral es adecuada para garantizar la estabilidad estructural
del acantilado.”

j) Condiciones de la licencia (arquitecto municipal):
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“Una vez finalizada, se presentará el certificado final de obra, se solicitará la licencia de
primera ocupación y se actualizarán los datos ante la Dirección General de Catastro.
Se justificará la ejecución del proyecto de consolidación del acantilado, con fotografías que
documenten el proceso y el certificado final de obra correspondiente.
De cara a los acabados superficiales y colores de fachada y de carpintería se cumplirá
íntegramente los artículos 131.3 y 131.4 --concordantes con el artículo 204 de las NNUU del
PGOU / 2012, "Normas específicas para la imagen de ciudad histórica ".

k) Deberá tenerse en cuenta el contenido del Informe del Departamento de
Movilidad de la Policía Local; en concreto:
“Este Departamento de Movilidad solamente informará de que, en caso de aprobación, como
norma general se deberá prever que la puerta de garaje, de lindar con la vía pública, en sus
maniobras de apertura y cierre no deberá invadir el espacio público.
Además, la anchura de acceso a la cochera deber ser tal que facilite la entrada y salida de
vehículos, sin necesidad de invadir zonas de protección o de seguridad.”

l) Deberá respetarse el contenido del informe de Autoridad Portuaria de Baleares.
m) Deberá cumplir lo dispuesto en los capítulos V y VI de la Ordenanza
reguladora para la protección de la atmósfera ante la contaminación por ruidos
y vibraciones, (BOIB núm. 77, de 23.06.2018)
n) El otorgamiento de la licencia no exime a su titular del cumplimiento de las
obligaciones ni de las responsabilidades en que pueda incurrir como
consecuencia de la ejecución de las obras autorizadas.
o) La licencia se otorgará con independencia del derecho de propiedad y sin
perjuicio del derecho de terceros.
p) El otorgamiento de la licencia no implica para el Ayuntamiento ninguna
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan producir por la
ejecución de la actuación amparada en la licencia.
q) El titular de la licencia deberá de respetar el contenido expreso de sus cláusulas
y, además, el contenido implícito, que es el definido por las normas
urbanísticas, según la clase y destino del suelo y las condiciones de
edificabilidad y usos.
r) Deberá presentar certificado final de obras, acreditar el cumplimiento de las
condiciones de la licencia y solicitar la licencia de primera utilización u
ocupación, sin lo cual no podrá ocupar, ni usar, ni contratar definitivamente los
servicios de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones
(artículo 158 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo).
El plazo máximo para comenzar las obras será de 6 meses, y el plazo máximo para
acabarlas, de 24 meses, según dispone el artículo 38 de las Normas urbanísticas del
PGOU/2012 de Maó, en relación con el 154 de la LUIB. Transcurrido cualquiera de
los dos plazos se iniciará el expediente de caducidad de licencia.
Además, de acuerdo con el artículo 157 de la LUIB, “será requisito indispensable en
todas las obras mayores, el de disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la
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licencia municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga
constar el nombre y los apellidos de los técnicos directores y del contratista, la
ordenanza que se aplica, la fecha de expedición de la licencia, el plazo de ejecución de
las obras, el número de plantas autorizadas y el número de expediente”.
Segundo. Notificar este acuerdo al promotor de las obras, adjuntándole el informe de
Autoridad Portuaria de Illes Balears.
5. Llicència urbanística per a la redistribució de vestíbul a un gran establiment
comercial, a l'avinguda Europa, núm. 1, illeta 9, parcel·les 01-02-03, POIMA IV
Fase, del terme municipal de Maó-Mahón. Entitat promotora: Mercadona, SA.
Ref. cadastral: 5858301FE0155H0001IF (Exp. LO2018000086)
Vist l’expedient i els informes emesos per l’arquitecte municipal i l’advocada
d’Urbanisme, s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
Primero. Conceder la licencia urbanística solicitada, haciendo constar, a los efectos
previstos en el art. 37 de les NNUU del PGOU/2012, los siguientes extremos y
condiciones, con la advertencia expresa que, de no cumplimentarse dichas
condiciones, la licencia quedará sin efecto:
a) El vigente PGOU/2012 de Maó clasifica el suelo donde se sitúa la reforma como
urbano y lo califica como “Zona 9, POIMA IV Fase”.
b) Licencia municipal para la redistribución de vestíbulo en gran establecimiento
comercial, en av. Europa, número 1, POIMA IV Fase (manzana 9, parcelas 0102-03), de Maó, según proyecto básico y ejecutivo redactado por el arquitecto
Alejandro Diaz Martín, visado COAIB núm. 12/00526/18, de fecha 27.04.2018.
c) Parámetros urbanísticos:
• Ocupación
51,78 m2
• Techo
51,78 m2
• Plantas
1 P (PB)
d) Usos: comercial (CM 2111 MA 0002)
e) Presupuesto: 21.062,92 €.
f) Valoración de la gestión de residuos: 146,85 €.
g) Se deberá depositar una fianza en el Ayuntamiento en el momento de obtener la
licencia municipal, cuyo importe será de un 125 % de los costes estimados
correspondientes a la adecuada gestión de los residuos generados en la obra, por
medio del certificado del autor del proyecto y/o valoración efectuada por la
Administración, en cumplimiento del artículo 28 del Plan Director Sectorial para
la Gestión de Residuos no Peligrosos de Menorca.
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h) La fianza se devolverá después de la concesión del final de obra y de haber
justificado la gestión adecuada de los residuos generados presentando el recibo de
entrega de los residuos a las plantas autorizadas.
i) Deberá cumplir lo dispuesto en los capítulos V y VI de la Ordenanza reguladora
para la protección de la atmósfera ante la contaminación por ruidos y vibraciones
(BOIB núm. 77, de 23.06.2018).
j) Condiciones de la licencia (arquitecto):
•

Una vez ejecutada la obra, se deberá presentar ante el Ayuntamiento el
correspondiente certificado final de obra, emitido por el técnico director de las
obras, así como la correspondiente regularización catastral de la finca
5858301FE0155H0001IF.

k) El otorgamiento de la licencia no exime a su titular del cumplimiento de las
obligaciones ni de las responsabilidades en que pueda incurrir como consecuencia
de la ejecución de las obras autorizadas.
l) La licencia se otorgará con independencia del derecho de propiedad y sin
perjuicio del derecho de terceros.
m) El otorgamiento de la licencia no implica para el Ayuntamiento ninguna
responsabilidad por los daños y perjuicios que se puedan producir por la
ejecución de la actuación amparada en la licencia.
n) El titular de la licencia deberá de respetar el contenido expreso de sus cláusulas y,
además, el contenido implícito, que es el definido por las normas urbanísticas,
según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad y usos.
o) Deberá presentar certificado final de obras, así como su actualización ante la
Dirección General de Catastro.
El plazo máximo para comenzar las obras será de 6 meses, y el plazo máximo para
acabarlas, de 24 meses, según dispone el artículo 38 de las Normas urbanísticas del
PGOU/2012 de Maó, en relación con el 154 de la LUIB. Transcurrido cualquiera de
los dos plazos se iniciará el expediente de caducidad de licencia.
Además, de acuerdo con el artículo 157 de la LUIB, “será requisito indispensable en
todas las obras mayores el de disponer, a pie de obra, de copia autorizada de la licencia
municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se haga constar el
nombre y los apellidos de los técnicos directores y del contratista, la ordenanza que se
aplica, la fecha de expedición de la licencia, el plazo de ejecución de las obras, el
número de plantas autorizadas y el número de expediente”.
Segundo. Notificar este acuerdo al promotor de las obras.
6. Autorització d'ús privatiu d'un bé municipal a favor de l'Agrupació Folklòrica
Es Rebost de Menorca (Exp. E02642018000028)
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Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
PRIMER. Aprovar l’autorització d’ús privatiu d’un bé municipal a favor de
l’Agrupació Folklòrica Es Rebost de Menorca, entitat sense ànim de lucre, per a la
realització d’activitats pròpies dels objectius de l’entitat.
SEGON. El bé referit és una dependència situada a la primera planta de l’edifici ubicat
al carrer Sant Josep, 5-7: una sala de 59,41 m2.
TERCER. La vigència de l’autorització s’estrendrà durant un període de quatre anys,
comptats a partir de la signatura del document administratiu on es formalitzi
l’autorització.
7. Conveni a subscriure amb el Club Natació Maó, per a l'ús de les instal·lacions
esportives durant l'exercici 2018-2019 (Exp. E04022019000030)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maó i el Club
Natació Maó, per a l’ús de les instal·lacions esportives durant l’exercici 2018-2019,
d’acord amb el que estableixen el document adjunt i els informes tècnics que
l’acompanyen.
8. Reintegrament parcial al SOIB de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Maó per a la contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL), Exp. AODL-36/16 (Exp. E01122018000093)
Prèvia justificació de la urgència per part del Sr. Montes, tinent d’Alcaldia d’Esports,
Joventut i Formació, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Reintegrament parcial al SOIB de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Maó per a
la contractació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), exp.
AODL-36/16 (exp. E01122018000093)
Consistent en:
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En relació a l’assumpte de referència, deman que l’expedient es tracti amb caràcter
d’urgència a la Junta de Govern Local del dia 18 de març de 2019, per tal que s’efectuï
el reintegrament al SOIB com més prest millor;
que va ser aprovada per unanimitat dels membres presents.
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
PRIMER. Aprovar el pagament al SOIB del reintegrament parcial de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Maó amb motiu de la contractació de dos AODL, entre
els anys 2016-2017, de conformitat amb el que disposa la notificació de resolució, de
data 4 de setembre de 2018.
SEGON. Reconèixer l’obligació de la despesa, per import de 28.995,75 euros,
quantitat que comprèn principal i recàrrec, calculats fins al 07/04/2019, per tal
d’efectuar el reintegrament parcial al SOIB. Es compta amb crèdit adequat i suficient
del Pressupost municipal per a l’exercici 2019, conforme a la proposta de despesa
que consta a l’expedient.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores del dia 1803-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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