JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIA: 11 - 04 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
==========================
ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
=============================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT REALITZADA EL 11 - 04 - 2019
=========================================================
Assistents
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. Rafael Muñoz Campos, tinent d'Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat
Sra. Mónica Mercadal Pons, secretària
Convidats
Sr. Carlos Seguí Puntas, director de Serveis Juridicoadministratius
Absents
Sra. Conxa Juanola Pons, alcaldessa-presidenta
Sr. Héctor Pons Riudavets, tinent d'Alcaldia de Cultura, Festes i Port
Sr. José Manuel García Pascual, regidor de Medi Ambient
(Excusen la seva absència)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 13.30 hores del
dia 11-04-2019, sota la Presidència de la Sra.
Laia Obrador 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 extraordinària urgent abans
indicada, sota el següent ordre del dia:
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Amb caràcter previ, el Sr. Tutzó, el Sr. Muñoz i el Sr. Montes manifesten la seva
renúncia a les remuneracions que els corresponguin per l’assistència a aquesta
Junta.
1. Pronunciament de la urgència
La Sra. Membrive, regidora de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica i Activitats,
justifica la urgència, atès el temps transcorregut des que es va acordar la mesura
cautelar de suspensió de l’activitat i atesos els perjudicis que ocasiona aquest
tancament; per això, és necessari procedir a l’obertura, de manera immediata, d’aquest
establiment públic;
que va ser aprovada per unanimitat dels membres presents.
2. Aixecament de la mesura cautelar de suspensió d'activitat permanent menor de
venda al detall de roba de vestir, al carrer s'Era Alta, núm. 7, parcel·la 64, de
POIMA, del terme municipal de Maó. Titular d’activitat: (PARTICULAR). Ref.
cadastral: 6460220FE0186S0001MD (Exp. SG8218ME0011)
Vist l’expedient i els informes emesos per l’arquitecte municipal, l’enginyer tècnic
municipal i l’assessora jurídica, s’acorda, per unanimitat dels membres presents:
PRIMER. Aixecar la mesura cautelar de suspensió d’activitat de venda al detall de
peces de vestir, exercida al local situat a s’Era Alta 7, parcel·la 64, POIMA, adoptada a
la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2019.
SEGON. Requerir la Sra. Marta Izquierdo Díaz perquè presenti la declaració
responsable d’inici i exercici de l’activitat permanent menor de venda al detall de
peces de vestir i venda al detall de productes textils per a la llar, a l’establiment situat
al carrer s’Era Alta, núm. 7, parc. 64-A (POIMA).
TERCER. El compliment de les condicions fixades per l’arquitecte municipal en el
seu informe de data 10 d’abril de 2019:
1. “Previo el inicio de la actividad, deberá justificar la gestión de los residuos de
obra, de conformidad con el PDS sobre gestión de residuos no peligrosos, BOIB
número 109 de fecha 03-08-2006.
2. Para la colocación de la publicidad exterior del futuro comercio, previamente el
promotor deberá solicitar ante el Ayuntamiento el correspondiente cartel
publicitario, de conformidad con las Ordenanzas reguladoras de las condiciones
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de parcelación, edificación y uso en el POIMA, de Maó, aprobadas el 14-022001”.
QUART. El compliment de les condicions fixades per l’enginyer tècnic municipal en
data 11 d’abril de 2019:
1. Compliment de la següent documentació tècnica, signada per l’enginyer
industrial Dámaso de la Cruz Pons:
• “Proyecto actividades de las instalaciones de un comercio menor de prendas
de vestido y productos textiles para el hogar”, signat en data 09.04.2019.
• Fitxa resum de les característiques de l’activitat, signat en data 09.04.2019.
• Certificat del tècnic director de les instal·lacions, signat en data 08.04.2019.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al tècnic redactor de la documentació i a la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 13.45 hores del dia 1104-2019, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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