AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 7 DE JUNY DE 2017 A LES 9.00 HORES.
1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el dia 24 de
maig de 2017.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Substitució parcial de forjat i coberta d'habitatge unifamiliar aïllat al passeig Sant Nicolau, 118
(promotor/a J.A.P.R., tècnic redactor/a Sbert Torres, Francesc i contractista Joan Miquel Llompart
Jover construccions, SL). (exp. 9225/2016).
3.2. Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la Urb. Cala Morell, carrer Cefeu, 3 (promotor/a M.B.M.,
tècnic redactor/a Pons Fedelich, Sebastia i contractista TSAM Ciutadella, SL). (exp. 7920/2016).
3.3. Rehabilitació estructural i reforma interior de l'habitatge entre mitgeres a carre del Portal de la Font,
40 (promotor/a J.A.T., tècnic redactor/a Lluch Mesquida, Antoni i contractista Obres Llebeig, SL).
(exp. 8759/2016).
3.4. Acabats i reconversió de dos habitatges en un habitatges en edifici plurifamiliar entre mitgeres al
carrer General Morera, 3 (promotor/a M.G.G.T, tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Angel i
contractista Suna CB). (exp.8362/2016).
3.5. Reforma i ampliació d'edifici a planta primera en edifici entre mitgeres per a nou habitatge a la plaça
de la Concórdia, 14 (promotor/a J.M.B., tècnic redactor/a Valera Taltavull, Miquel i contractista Tomeu
Aguilera, SL). (exp. 10692/2016).
4. Pròrrogues de llicències d’obra amb projecte tècnic:
4.1. Pròrroga de llicència d'obres d'execució de tres habitatges aïllats amb piscina a la Urb. Cap d'Artrutx,
carrer Illa de l'Aire, 185-186 (promotor/a M.F.M., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Angel i
contractista Taltavull Taltavull, Sebastián). (exp. 4751/2017).
4.2. Pròrroga de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al camí de Baix, 45 (promotor/a R.V.M.M.,
tècnic redactor/a Esteva Cañellas Tomeu i contractista Construccions Portella, CB). (exp. 4998/2017).
5. Relació de factures 22/2017. (exp. 5694/2017).
6. Proposta d'aprovació de la liquidació de matances particulars de l'escorxador municipal a data
11.05.17. (exp. 4878/2017).
7. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i
l'Institut Balear de l'Habitatge per a la cessió de la gestió i administració de dos habitatges de protecció
pública. (exp. 2582/2017).
8. Ratificació de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 1416/2017 relativa a
l'adjudicació 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 2017. (exp.
2155/2017).
9. Proposta d'atorgament del premi al poema i a la imatge guanyadors del III Concurs Biennal de Poesia i
d'Imatge per a l'Estampa de les Festes de Sant Joan 2017-2018. (exp. 708/2017).
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10. Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei d'enllumenat extra als carrers amb motiu de les
festes de Sant Joan 2017, a l'empresa Elèctrica Ciutadella, DB. (exp. 4713/2017).
11. Proposta d'aprovació de l liquidació per venda d'entrades i publicacions del Museu de Ciutadella Bastió
de Sa Font corresponent al mes de maig de 2017. (exp. 5670/2017).
12. Proposta d'adjudicació del contracte menor pel servei de comptador (clickers) als filtres de diversos
actes durant les festes de Sant Joan 2017 (exp. 5459/2017).
13. Proposta d'adjudicació del contracte menor pel servei de feines d'informadors i d'informadors de
passadís del Pla per a les festes de Sant Joan 2017 (exp. 5490/2017).
14. Proposta de ratificació de la Resolució de l'Àrea Dinamització Econòmica que adjudica el contracte
menor pel desplaçament d'informadors i informadors de passadís, Pla per a les festes de Sant Joan
2017 (exp. 5432/2017).
15. Proposta d'adjudicació del contracte menor per l'allotjament dels informadors i informadors de passadís,
Pla per a les festes de Sant Joan 2017 (exp. 5431/2017).
16. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. M.T.H.
(exp. 2027/2017)
17. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. J.S.C.
(exp. 3128/2017).
18. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la Sr./Sra. A.F.T.
(exp. 3405/2017).
19. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. A.I.T.A. (exp. 3785/2017).
20. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. N.A.
(exp. 4119/2017).

PLAÇA DES BORN, 15 – 07760 – CIUTADELLA DE MENORCA
TEL. 971 48 41 50 – FAX 971 38 55 00 – Web: www.ajciutadella.org - a/e: secretaria@ajciutadella.org

