JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 27 - 05 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
===========================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL 27 - 05 - 2019
===========================================
Assistents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta, en funcions
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port, en funcions
Sra. Laia Obrador Pons, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu,
en funcions
Sra. María Dolores Antonio Florit, tinenta d'Alcaldia d’Urbanisme, Obra Pública i
Mobilitat, en funcions
Sr. Jordi Tutzó Sans, tinent d'Alcaldia d'Hisenda, Noves Tecnologies i Transparència,
en funcions
Sr. Carlos Montes Vivancos, tinent d'Alcaldia d'Esports, Joventut i Formació, en
funcions
Sr. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, en funcions
Sr. José Manuel García Pascual, regidor de Medi Ambient, en funcions
Sr. Carlos Seguí Puntas, secretari accidental
Convidats
Sr. Félix Fernández Terrés, advocat municipal amb funcions de coordinació
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.00 hores del
dia 27-05-2019, 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 accidental 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 algun membre de la Junta té observacions
a fer a l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 20 de maig 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

81.634,84

CONSELL INSULAR DE MENORCA
SERVEI INSULAR SEGURETAT I SALUT LABORAL
LIQUIDACIÓ 2018
SG1 9205 4610111

28.298,59

MANROME SL
AMPLIACIÓ PATI EIP ES BUSQUERETS
CERTIFICACIÓ N. 2
SP1 3230 6320418

17.316,93

TRANSFORMA 21 SL
EQUIPAMENT INTERIOR COM A OFICINA
FURGONETA ATESTATS POLICIA LOCAL
SG5 1300 6230111

18.000,00

MENORCA 100X100 INOX SL
FABRICACIÓ I MUNTATGE TANCA AMB 3 PORTES
ESCOLA INFANTIL ES BUSQUERETS
SP1 3230 6320111

18.019,32

3. Contractació menor de l’obra de clausura i restitució de diversos punts de
recollida de residus soterrats del terme de Maó (Exp. E00012019000014)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
PRIMER. Aprovar la contractació menor de l’obra de clausura i restitució de diversos
punts de recollida de residus soterrats, del terme municipal de Maó, de conformitat
amb el que disposa l’article 118, en relació amb l’article 131, ambdós de l’LCSP.
SEGON. Ratificar i assumir l’informe proposta quant a la necessitat del contracte i
compliment dels requisits i límits aplicables als contractes menors, emès pel tinent
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d’Alcaldia Rafael Muñoz Campos en data 17/05/2019, de conformitat amb el que
disposen els articles 118.1, 118.3 i 131 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa, per import de 12.944,34 euros, per al
finançament d’aquesta contractació, que compta amb crèdit adequat i suficient a
l’aplicació pressupostària CM1 1700 2269901 del Pressupost Municipal per a l’
exercici 2019, conforme a la proposta de despesa que consta a l’ expedient.
QUART. Adjudicar el contracte menor d’obra de clausura i restitució de diversos
punts de recollida de residus soterrats, consistent a clausurar i restituir els punts de
recollida de residus que han quedat obsolets, a favor de l’empresa Contrata,
Dirección y Gestión de Obras 2004 SL, amb NIF número B57090425, per un preu de
12.944,34 euros (*), al qual correspon per IVA la quantitat de 2.246,54 euros, segons
pressupost de data 08/04/2019.
(*) El preu, conforme a l’article 102 LCSP, inclou l’IVA.
CINQUÈ. Aquest contracte d’obres s’ executarà conforme a les següents condicions:
- TERMINI D’ EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: serà inferior a un any i començarà a
comptar a partir del 28 de maig de 2019.
- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
- LLOC DE LA PRESTACIÓ: Diversos punts de terme municipal de Maó,
segons figura als pressupostos.
- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Sonia Sans Astol, tècnica de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Maó.
- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Mitjançant la presentació de factures
per punts de recollida clausurats i restituits, expedida per l’entitat i conformada
per la persona responsable del contracte, amb posterioritat a la realització de la
prestació del període.
4. Llicència urbanística per a la instal·lació d’una línia subterrània de baixa
tensió, al c/ Àngel Ruiz i Pablo, polígon 2, parcel·la 38 (Son Ripon), del terme
municipal de Maó. Referència cadastral: 07032A002000380001IH. Entitat
promotora: Endesa Distribución Eléctrica, SLU (Exp. LE2018000001)
Vist l’expedient i els informes emesos per l’arquitecte municipal i l’advocada
d’Urbanisme, s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
Primero. Denegar la licencia urbanística solicitada para la instalación de nueva línea
subterránea de baja tensión, en la c/ Àngel Ruiz i Pablo, polígono 2, parcela 38 (Son
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Ripon), de Maó, para dar servicio a una parcela y edificación situados en zona
clasificada como suelo urbanizable programado SUP 2 de Santa Magdalena, según
proyecto redactado por el ingeniero técnico industrial Jordi Masramón Puigdomenech,
con visado CETIB número 2017915800, de fecha 22.12.2017, por los motivos que
constan en los informes técnico y jurídico, que constituyen la motivación de este
acuerdo.
5. Llicència urbanística per a la reforma integral d'un habitatge plurifamiliar
entre mitgeres, al c/ Roques, núm. 10, des Grau, terme municipal de Maó.
Referència cadastral: 8532509FE0283S0001TD. Entitat promotora: Sci Lego
(Exp. LO2018000122)
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 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. Conjunto de ordenaciones específicas, subzona
7.9: Es Grau/Es Murtar/Cala Mesquida”.
b) Licencia municipal para la reforma integral de vivienda plurifamiliar entre
medianeras, en C/ Roques, número 10, Es Grao, del término municipal de Maó,
según proyecto básico y ejecutivo redactado por el arquitecto Daniel Serra
Nogales, con visado COAIB número 12/00985/18, de fecha 20.07.2018 y
documentación modificativa, visada COAIB número 12/01243/2018, de fecha
28.09.2018.
c) Parámetros urbanísticos:
• Parcela
116,50 m2
• Ocupación
73,81% (86 m2) existente, no se modifica
• Altura
7,00 m cubierta inclinada + terraza plana, cumple
• Número plantas
2 (PB+1)
• Aprovechamiento
1,56 m2/m2, 181,23 m2
• Número viviendas 2 (existentes)
o Vivienda PB 95,97 m2, 3 ocupantes
o Vivienda P1 82,26 m2, 3 ocupantes
• Ocupantes
6 personas (2 dormitorios sencillos, dos dobles)
• Liquidación licencia 181,23 m2 superficie
d) Usos: Residencial.
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e) Presupuesto: 118.806,03 €.
f) Valoración de la gestión de residuos: 115,20 €.
g) Se deberá depositar una fianza en el Ayuntamiento en el momento de obtener la
licencia municipal, el importe del cual 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) Deberá cumplir con 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) 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.
k) La licencia se otorgará con independencia del derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
l) 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 con licencia.
m) 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.
n) Deberá presentar certificado final de obras, así como su actualización ante la
Dirección General de Catastro, 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.
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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. Llicència urbanística per a la reforma d'un habitatge unifamiliar entre
mitgeres, as Cós de Gràcia, núm. 118, de Maó. Referència cadastral:
7960129FE0176S0001RO. Promotor: (PARTICULAR) (Exp. LO2018000181)
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 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 2, Casas de trast”.
b) Licencia municipal para la reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras, en es
Cós de Gràcia, número 118, de Maó, según proyecto básico y ejecutivo redactado
por el arquitecto Javier Mantolán Seguí, con visado COAIB 12/01459/18, de fecha
20.11.2018.
c) Parámetros urbanísticos:
• No se modifican los parámetros urbanísticos del edificio existente
• Parcela
179,00 m2 (catastro)
• Ocupación
72,06% (129 m2)
• Altura
3,35 m. planta baja existente
• Nº plantas
1 (PB) y sótano
• Aprovechamiento
0,40 m2/m2 (129 m2 (PB)
• Ocupantes
2 personas (1 dormitorio doble)
• Liquidación licencia 199,03 m2
d) Usos: residencial.
e) Presupuesto: 151.393,40 €.
f) Valoración de la gestión de residuos: 496,30 €.
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
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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) 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) 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.
k) La licencia se otorgará con independencia del derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
l) 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.
m) El titular de la licencia deberá 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.
n) Deberá presentar certificado final de obras.
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.
7. Llicència urbanística per a la consolidació estructural de forjats, al c/ Sant
Sebastià, núm. 65, de Maó. Referència cadastral: 8763508FE0186S. Entitat
promotora: CP Carrer Sant Sebastià, 65 (Exp. LO2019000043)
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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 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 2, calles de casas. Casas de trast”
b) Licencia municipal para la consolidación estructural de forjados, en C/ Sant
Sebastià, número 65, de Maó, según proyecto básico y ejecutivo redactado por el
arquitecto Daniel Serra Nogales, con visado COAIB número 12/0036/19, de fecha
06.03.2019.
c) Parámetros urbanísticos:
• Parcela
211,00 m2 (catastro)
• Ocupación
100% (211 m2)
• Aprovechamiento
3 m2/m2, 633 m2 existente, no se modifica
• Profundidad edificable
10,00 m. existente
• Altura
13,00 m existente, terraza plana
• Nº plantas
4 existentes (PB+3)
• Liquidación licencia
15,50 m2 superficie
d) Usos: residencial.
e) Presupuesto: 3.948,47 €.
f) Valoración de la gestión de residuos: 8,46 €.
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) Deberá cumplir con 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) 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.
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k) La licencia se otorgará con independencia del derecho de propiedad y sin perjuicio
del derecho de terceros.
l) 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.
m) 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.
n) Una vez finalizada la obra, deberá presentar certificado final de obras.
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 a la entidad promotora de las obras.
8. Recurs de reposició contra l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data
25 de març de 2019, relatiu a la mesura cautelar de suspensió d’activitat
permanent menor de sala de joc i apostes amb servei de bar, situat al c/ Borja
Moll, núm. 17, de Maó. Referència cadastral: 8556301FE0185N0290YP. Entitat
promotora: Procusa Menorca, SL (Exp. SG8219PV0016)
Vist l’expedient i l’informe de l’assessora jurídica, s’acorda, per unanimitat dels
membres presents:
PRIMER. Inadmetre les al·legacions presentades en data 21 de maig de 2019
(GE/007708/2019), perquè han estat presentades fora de termini, tal i com es justifica i
argumenta en el referit informe de l’assessora jurídica.
SEGON. Desestimar el recurs de reposició interposat per PROCUSA MENORCA
SL, en data 2 de maig de 2019, d’acord amb els arguments fixats en el referit informe
de l’assessora jurídica.
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TERCER. Confirmar l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 25 de març
de 2019, relatiu a la mesura cautelar de suspensió d’activitat permanent menor de sala
de joc i apostes, amb servei de bar.
QUART. Comunicar el present acord a les persones interessades, promotor i tècnic
redactor del projecte.
CINQUÈ. Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, no es pot interposar
recurs de reposició.
9. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó, l’Institut Menorquí
d’Estudis i el Consell Insular de Menorca per a la realització de la UIMIR 2019
(Exp. E01132019000004)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
1. Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó, l’Institut
Menorquí d’Estudis i el Consell Insular de Menorca, per a la realització de la
UIMIR 2019 (EXP. E0113 2019 000004).
2. Procedir a signar el nou conveni per part de l’alcaldessa.
3. Notificar l’acord al Consell Insular de Menorca i a l’Institut Menorquí d’Estudis.
10. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l’estudi dels indicadors fisiològics dels cavalls
durant les festes patronals de Maó (Exp. E06442019000017)
Vist l’expedient i els informes que hi figuren, s’acorda, per unanimitat dels membres
presents:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i la Universitat
Autònoma de Barcelona per a l’estudi dels indicadors fisiològics dels cavalls
durant les festes patronals de Maó.
2. Ratificar-ne la signatura.
11. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i Càritas Diocesana de
Menorca per a la concessió d’ajudes de primera i urgent necessitat per a l’any
2019 (Exp. E04022019000018)
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Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra.Obrador, tinenta d’Alcaldia de
Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu, per tal d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i Càritas Diocesana de Menorca
per a la concessió d’ajudes de primera i urgent necessitat per a l’any 2019 (Exp.
E04022019000018)
Consistent en:
Poder atendre les situacions peremptòries de necessitat social de caràcter individual o
familiar de la població de Maó;
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:
Aprovar i autoritzar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Maó i Càritas Diocesana de Menorca per a la concessió d’ajudes de primera i urgent
necessitat, per import de 21.200,00 € (VINT-I-UN MIL DOS-CENTS EUROS).
Aquest import s’imputarà a la partida pressupostària de Serveis Socials SP1 2310
4800111.
12. Conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus i Energia de Menorca i
l’Ajuntament de Maó, per regular la col·laboració interadministrativa pel
desenvolupament i execució del projecte, financerament sostenible, per a la
“Renovació parcial de l’enllumenat exterior per tecnologia led a la urbanització
de sa Mesquida, del terme municipal de Maó” (Exp. CO2019000003)
Prèvia justificació de la urgència per part de l’alcaldessa, Sra. Conxa Juanola, per tal
d’incloure a l’ordre del dia l’assumpte:
Conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus i Energia de Menorca i
l’Ajuntament de Maó, per regular la col·laboració interadministrativa pel
desenvolupament i execució del projecte, financerament sostenible, per a la
“Renovació parcial de l’enllumenat exterior per tecnologia led a la urbanització de sa
Mesquida, del terme municipal de Maó” (Exp. CO2019000003)
Consistent en:
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Atesa la naturalesa del conveni i els terminis en què s’ha de justificar la subvenció, la
qual ha d’estar finalitzada --i justificat el pagament-- abans del 13 de desembre del
2019;
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 conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus i Energia de
Menorca i l’Ajuntament de Maó per regular la col·laboració interadministrativa per al
desenvolupament i execució del projecte per a la “Renovació parcial de l’enllumenat
exterior per tecnologia led a la urbanització de sa Mesquida, del terme municipal de
Maó”.
Segon. Facultar la Sra. alcaldessa perquè el signi, segons l’article 21, apartat b, de la
Llei 7/1985 i l’art. 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears.
13. Subvenció nominativa a l’Asociación de Comerciantes y Empresarios de Maó,
any 2019 (Exp. E06722019000002)
Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Membrive, regidora de Comerç,
Turisme, Promoció Econòmica i Activitats, per tal d’incloure a l’ordre del dia
l’assumpte:
Subvenció nominativa a l’Asociación de Comerciantes y Empresarios de Maó, any
2019 (Exp. E06722019000002)
Consistent en:
Atès que al conveni s’estableix el finançament de la campanya d’estiu, es demana que
aquest expedient sigui tractat a la sessió que realitza la Junta de Govern Local el dia 27
de maig de 2019;
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:
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PRIMER. Aprovar el següent conveni de col·laboració que estableix les condicions i
els compromisos de la subvenció i que signaran l’Ajuntament de Maó i MÔ
COMERCIAL:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAÓ I
L’ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MAÓ, ‘MÔ
COMERCIAL’. ANY 2019
A Maó, __ de maig de 2019
REUNIDES
D’una part, la senyora Conxa Juanola Pons, alcaldessa de l’Ajuntament de Maó, en virtut de
les competències atribuïdes en la sessió plenària constitutiva de la corporació, celebrada el
dia 13 de juny de 2015;
De l’altra, la senyora María José Soriano Santaló, presidenta de l’Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Maó, ‘Mô Comercial’;
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni.
ANTECEDENTS
1. L’Asociación de Comerciantes y Empresarios de Maó, MÔ COMERCIAL, desenvolupa les
seves activitats al terme municipal de Maó. Entre els seus objectius figura la defensa dels
interessos col·lectius dels comerciants.
2. MÔ COMERCIAL realitza un programa anual d’activitats molt divers, per tal de
promocionar el comerç local i revitalitzar i dinamitzar la ciutat, sense oblidar els visitants i
turistes que arriben a Maó des d’altres punts de l’illa.
3. MÔ COMERCIAL ha col·laborat, d’ençà que es va constituir, amb l’Ajuntament de Maó i
amb altres administracions públiques, participant en els òrgans d’assessorament en temes
comercials, així com en trobades, jornades, reunions i altres esdeveniments.
4. MÔ COMERCIAL és membre del Consell Assessor de Comerç i Turisme, òrgan municipal
d’assessorament i consulta en temes específics d’aquests sectors econòmics.
5. L’Ajuntament de Maó reconeix la feina que està realitzant MÔ COMERCIAL i valora les
aportacions, les propostes i les accions que, de forma contínua, presenta aquesta entitat a la
Regidoria de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica i Activitats.
6. Per tal de donar suport al programa d’activitats de MÔ COMERCIAL, durant l’any 2019,
l’Ajuntament de Maó participarà de forma activa en les campanyes de promoció del comerç
local.
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I, com a resultat d’aquests antecedents, establim aquest conveni d’acord amb els següents
PACTES
PRIMER. L’Asociación de Comerciantes y Empresarios de Maó, MÔ COMERCIAL,
presentarà a l’Ajuntament de Maó el programa d’activitats i accions promocionals del comerç
local, que durà a terme al llarg de l’any 2019.
SEGON. L’Ajuntament de Maó atorgarà a MÔ COMERCIAL una subvenció nominativa de
DEU MIL EUROS (10.000 €), destinada a cofinançar el cost del programa d’activitats i
accions promocionals del comerç local organitzades per l’associació.
TERCER. La subvenció nominativa està prevista a la partida SG8 - 4310 – 4800114 del
Pressupost municipal per a l’any 2019.
QUART. Una d’aquestes accions previstes és la reedició del mapa de carrers MÔ
COMERCIAL. L’Oficina d’Informació Turística municipal, ubicada a la plaça de
s’Esplanada, rebrà els exemplars que es necessiten, destinats a les persones que fan ús
d’aquest servei d’informació.
CINQUÈ. Les accions de la campanya d’estiu i de Nadal, objecte d’aquest conveni, les
comunicarà prèviament MÔ COMERCIAL a la Regidoria de Comerç, Turisme, Promoció
Econòmica i Activitats, amb l’objectiu de concretar terminis, calendari i altres aspectes de la
col·laboració mútua.
SISÈ. L’Ajuntament de Maó realitzarà un pagament de VUIT MIL EUROS (8.000 €), a
compte de la subvenció, en el moment de la signatura del present conveni.
SETÈ. El 20% restant de la subvenció es pagarà prèvia justificació de les despeses;
l’associació haurà d’aportar els documents justificatius de les despeses i dels pagaments.
VUITÈ. El termini per justificar la subvenció serà fins al 31 de març de 2020.
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, signam tres exemplars al lloc i
en la data indicats a l’inici.
L’ALCALDESSA
Conxa Juanola Pons

LA PRESIDENTA
Mª José Soriano Santaló

SEGON. Concedir una subvenció nominativa a l’Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Maó, MÔ COMERCIAL, de DEU MIL EUROS (10.000 €), destinada
al programa d’activitats i accions promocionals del comerç local. La subvenció
nominativa està prevista a la partida SG843104800114 del Pressupost municipal per a
l’any 2019.
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TERCER. Realitzar un pagament anticipat del 80%, per import de 8.000 euros, a
compte de la subvenció, com a finançament necessari per poder iniciar les actuacions
de la campanya.
QUART. El 20% restant s’abonarà prèvia justificació de les despeses.
CINQUÈ. El termini per justificar les despeses i l’abonament d’aquestes als creditors
finalitzarà el 31 de març de 2020.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.30 hores del dia 2705-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, el secretari accidental, don fe.

15

