CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Ordinària del dia 08/11/2021
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 08/11/2021,
a les 13:00 hores, en primera convocatòria, o el dia 10/11/2021, 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 2 de novembre del 2021
2 Reconeixement d'obligacions. Exp. E0114-2021-000014
3 Contractació de les obres del projecte d’instal·lació de marquesines amb punts de recàrrega per
a vehicles elèctrics i autoconsum col·lectiu, a l’aparcament municipal Ses Vinyes, de Maó,
mitjançant procediment obert simplificat. Resolució recurs. Exp. E0003-2020-000003
4 Contractació del servei de neteja i desinfecció, per motiu de la COVID-19, dels edificis i
equipaments municipals de l'Ajuntament de Maó, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat. Resolució sol·licitud. Exp. E0050-2021-000003
5 Adjudicació contractació Obra Menor per a la construcció de trenta columbaris en el quart
eixample lateral del Cementiri municipal de Maó. Exp. E0616-2021-000023
6 Llicència urbanística per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, segons
projecte bàsic, en parcel·la núm. 381 de la urbanització Cala Llonga, del terme municipal de
Maó. Ref. cadastral: 1261458FE1116S0001KB. Exp. E0491-2021-000050
7 Llicència urbanística d’obres amb projecte per a activitat, per a l’ampliació de magatzem de
productes alimentaris, a l'av. Cap de Cavalleria, núm. 36, de POIMA. Referència cadastral:
6160401FE0166S0001UT i 6160420FE0166S0001OT. Exp. IO-2020-000016
8 Llicència urbanística per a la reforma d'un habitatge i canvi d'ús d'un local a garatge en una
edificació existent entre mitgeres, en C/S'Arraval, núm. 105, de Maó. Ref. Cadastral
7764322FE0176S0001IO Exp.: LO-2020-000140
9 Sol·licitud alliberament del projecte empresarial vinculat a la parcel·la 6 de l’illa 01 de la IV
FASE de POIMA, finca registral núm. 21.404, de Maó. Exp. E0245-2021-000001
10 Resolució convocatòria ajuts comerços i reposar romanent. Exp. E0558-2021-000097

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

Héctor Pons Riudavets
03/11/2021 14:04:46
Alcalde
Maó

Carlos Seguí Puntas,
secretari accidental
03/11/2021 14:06:06

EL SECRETARI ACCIDENTAL
Carlos Seguí Puntas

