AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 22 DE MARÇ DE 2017 A LES 9.30 HORES.
1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el dia 8 de
març de 2017.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Conversió de dos habitatges entre mitgeres situats en planta primera d'un edifici plurifamiliar en un
sòl habitatge al carrer de Santa Bàrbara, 29-31/Família Ulisses, 4 (promotor/a i contractista S.T.T. i
tècnic redactor/a Mayans Carretero, Joaquin). (exp. 8206/2016).
3.2. Projecte bàsic d'ampliació d'edifici amb un habitatge unifamiliar al servei d'un local a la urb. de Son
Xoriguer, gran via de Son xoriguer, 2 (promotor/a Cafeterias Neptuno, SL i tècnic redactor/a Olabarria
Vaquero, Paula). (exp. 7720/2016).
4. Permís d'instal·lació i obres consistents en reforma i canvi d'ús d'habitatge a hotel d'interior al carrer de
Sant Antoni, 9 (promotor/a Hotel Nou Sant Antoni SL, tècnic redactor/a Casasnovas Castany, Ester i
contractista Construcciones Juan Alles Canet, SL). (exp. 2016/8172).
5. Proposta d'aprovació de la factura i de la liquidació, presentada per Silme SA en relació a l'emissió de
certificats de resident emesos pels caixers de la Caixa, període de l'1 al 31 de desembre de 2016.
expedient. (exp. 2182/2017).
6. Proposta d'aprovació de la factura i de la liquidació, presentada per Silme SA en relació a l'emissió de
certificats de resident emesos pels caixers de la caixa, període de l'1 al 31 de gener de 2017.
(exp.2183/2017).
7. Proposta d'aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal durant el mes de
gener de 2017 per import de 23.571,01. càrrec 48/2017. (exp. 2178/2017).
8. Proposta d'aprovació del padró de clavegueram del mes de febrer 2017 de la urbanització de Son
Xoriguer. (exp. 2190/2017).
9. Proposta d'aprovació del padró de clavegueram del mes de febrer de 2017 de les urbanitzacions pol. I i
pol. II de Cala en Blanes, polígon I de Torre del Ram i Calespiques. (exp. 2189/2017).
10. Proposta d'aprovació del padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici
2017 per import total de 12.514.462,68 €. càrrec 49/2017 (exp. 2355/2017).
11. Proposta d'aprovació del padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici
2017 per import total de 146.296,39€. càrrec 50/2017. (exp. (2480/2017).
12. Proposta d'aprovació del padró de l'impost sobre béns immobles de característiques especials de
l'exercici 2017 per import de 4.873,34€. càrrec 51/2017. (exp. 2486/2017).
13. Proposta d'aprovació del padró unificat d'arbitris de l'exercici 2017 per import total de 2.988.509,62 €.
càrrec 53/2017. (exp. 2487/2017).
14. Relació de factures 6/2017. (exp. 2468/2017)
15. Relació de factures 7/2017 de crèdit reconegut. (exp. 2469/2017).
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16. Proposta d'estimació del recurs presentat per S.C.C., contra les liquidacions practicades en concepte
d'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. (exp. 7565/2016).
17. Proposta de desestimar els escrits presentats per R.C.C. contra la provisió de constrenyiment i la
sol·licitud d'anul·lació de l'embarg. (exp. 7236/2016)
18. Proposta de desestimar l'escrit presentat per M.C.S. contra les liquidacions i la via de constrenyiment
iniciada. (exp. 7246/2016).
19. Proposta de liquidació d'ingressos directes a l'àrea d'esports del 3r i 4t trimestre de l'any 2016. (exp.
1548/2017).
20. Proposta d'abonament del 1r trimestre 2017 al Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. (exp.
2358/2017).
21. Proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte administratiu del servei de lloguer, manteniment i
neteja de sanitaris químics a diversos platges de Ciutadella de Menorca, a l'entitat Sanitaris Portàtils
S.L. (exp. 9702/2016).
22. Proposta de pròrroga del contracte de servei de tren turístic a Cap d'Artrutx, Cala en Bosch Son
Xoriguer de Ciutadella de Menorca. (exp. 10061/2016).
23. Proposta de pròrroga del contracte reservat al servei de manteniment de les urbanitzacions i de les
zones turístiques de Ciutadella de Menorca. (exp. 010063/2016)
24. Proposta d'adjudicació del contracte reservat de serveis d'elaboració i repartiment de menjar a domicili
per a usuaris del Servei d'Atenció Social de l'Ajuntament de Ciutadella. (exp. 296/2017).
25. Proposta d'aprovació dels Plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques particulars del contracte del servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les
platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal per a la temporada
2016. (exp. 2155/2017).
26. Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 2204/2016
relativa a la contractació de L.A.L. com a directora pedagògica coordinadora (nivell A1) del projecte:
«Programa de garantia juvenil: admin 2,0. (exp. 8742/2016).
27. Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 2209/2016
relativa a la contractació de M.J.O.V. com a docent del certificat de professionalitat de nivell 2 en gestió
administrativa (nivell A1) del projecte "Programa de garantia juvenil: admini2,0". (exp. 8763/2016).
28. Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 2212/2016
relativa a la contractació de M.A.P.B. com a auxiliar administratiu del projecte "Programa de garantia
juvenil: admini2,0". (exp. 8769/2016).
29. Proposta de rectificació de la resolució núm. 377/17 de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana (i
posterior ratificació en Junta de Govern en data 08.02.17, punt 22è), relativa la gratificació especial amb
motiu de la prestació de serveis durant les festes de Nadal i de Cap d'any de 2017 dels efectius de
policia. (exp. 2175/2017).
30. Proposta de concessió del/de la funcionàri/a municipal M.P.F.S. de una bestreta reintegrable d'una
mensualitat a retornar en 36 quotes. (exp. 2280/2017).
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31. Proposta d'abonament a la nòmina del mes del mes de març els serveis extraordinaris realitzats per
porter-macer municipal els mesos de gener i febrer de 2017. (exp. 2544/2017).
32. Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de abalisament reflectant per
senyalització viària, a l'empresa Señalización Lacroix. (exp. 1713/2017).
33. Proposta d'adjudicació del contracte Menorca de subministrament dels equips individuals de
comunicació per ràdio digital de la xarxa TetralB per la policia local. (exp. 1757/2017).
34. Conveni de col·laboració entre Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU i l'Ajuntament de
ciutadella, per al desenvolupament, control i l'adequació del pla de seguretat de les platges de les Illes
Balears. (exp. 2549/2017).
35. Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament dels focs artificials de Sant Joan 2017,
2018 i 2019.(exp. 11484/2016).
36. Proposta de liquidació dels ingressos per fotocòpies i impressions a la biblioteca pública municipal
Casa de Cultura del 13 d'octubre de 2016 al 8 de març de 2017. (exp. 2334/2017).
37. Proposta de liquidació dels ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de Sa Font en concepte
de venda d'entrades i publicacions, corresponent al període comprès entre els dia 31 de gener i el 25
de febrer de 2017. (exp. 2324/2017).
38. Proposta de ratificació de la resolució número 50/2017 de l'Àrea Socioeducativa relativa a l'aprovació
del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Conselleria de Servei Socials i
Cooperació per a la posada en marxa del Punt de Trobada Familiar al municipi de Ciutadella. (exp.
2551/2017).
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