AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 14 DE JUNY 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 31 de
maig de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicència d’obra per reforç estructural de forjat de coberta, sostre del segon pis, de l’edifici plurifamiliar
del carrer Màrius Verdaguer, 3-2n. (promotor/a M.T.B., tècnic redactor/a Moll Cosp, Clara i contractista
J. Taltavull, AL). (exp. 2986/2017).
4. Modificació de plànols en relació a llicència de reestructuració integral d'habitatge entre mitgeres del
carrere de s’Arc, 11 (promotor/a E.P.M., tècnic redactor/a Gonzalez Pladellorens, Antonio i contractista
Construcciones Juan Alles Canet, SL). (exp. 6009/2016).
5. Incorporació a l’ordenament de l’habitatge unifamiliar aïllat situat a la parcel·la 256 del pol. 12, carrer
Góndola 3 (Son Cabrisses-costat esquerra). Promotora F.Q.S., tècnic redactor Coll Pons, Guillem i
constractista Construcciones Bari, SL).
6. Relació de factures 17/2017 de crèdit reconegut. (exp. 5904/2017).
7. Relació de factures 23/2017. (exp. 5905/2017).
8. Relació de factures 24/2017. (exp. 5906/2017).
9. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos per parquímetres abonats amb l'aplicació del mòbil
dels mesos de febrer, març i abril de 2017. (exp. 5198/2017).
10. Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts per rebut d'aigua del 3r trimestre de 2016.
(exp. 581/2017)
11. Proposta d’aprovació de la compensació d’impost de vehicles 2017 amb una factura pendent. (exp.
2871/2017).
12. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del 1r trimestre de 2017, Urb. Cala Blanca pol. C, Sa
Caleta i Santandria. (exp. 5269/2017).
13. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ocupació del sòl, vol i subsòl, Urb. Cala Blanca pol. C, Sa Caleta
i Santandria, 1r trimestre de 2017. (exp. 5270/2017).
14. Proposta d’aprovació de l’aportació municipal del 2n trimestre i 1r semestre 2017 al Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears. (exp. 5877/2017).
15. Proposta d’aprovació de l’aportació municipal 1r i 2n trimestre de 2017 al Consorci Esportiu. (exp.
5876/2017).
16. Proposta de devolució dels ingressos indeguts al Sr./Sra. S.S.D. (exp. 8401/2015).
17. Proposta de desestimar del recurs de reposició presentat contra liquidació d'IBI 2015 i desestimar de la
petició d’aplicació de la bonificació parcial fins al 95% de la quota. (exp.11153/2015).
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18. Proposta de desestimar del recurs de reposició presentat contra liquidació d'IBI 2015 i desestimar la
petició d’aplicació de la bonificació parcial fins al 95% de la quota. (exp. 9282/2016).
19. Proposta de desestimar del recurs de reposició presentat contra liquidació d'IBI 2015 i desestimar
petició d’aplicació bonificació parcial fins al 95% de la quota. (exp. 9283/2016).
20. Proposta de desestimar el recurs de reposició presentat contra liquidació d'IBI 2015 i desestimar la
petició d’aplicació de la bonificació parcial fins al 95% de la quota. (exp. 9271/2016).
21. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe corresponent al mes de maig de 2017
(1ªquinzena) i aprovació el càrrec 84/2017. (exp. 5324/2017).
22. Proposta d’aprovació de la devolució de tributs satisfets incorrectament, taxa recollida domiciliària de
fems exercici 2015. (exp. 11391/2016).
23. Proposta d’adjudicació del contracte d'assegurança d'accidents per als participants i organitzadors de
les Festes de Sant Joan 2017 (exp. 3328/2017).
24. Proposta d’aprovar de la sol·licitud, al Consell Insular de Menorca, de modificar el conveni instrumental
de subvenció entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de ciutadella per dotar el Teatre Municipal
des Born de mobiliari i equipament escènic. (exp. 1183/2015)
25. Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de 100 unitats de reactàrncies
electròniques Ventronic Part Night Regulables per a lluminàries equipades amb làmpades de VSAP 70
W, a l’empresa Dielectro Balear SAU. (exp. 3857/2017).
26. Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de canonades d’aigua potable per a
instal·lar en el Passeign Sant Nicolau, a l’empresa GERSAL SA. (exp. 5217/2017).
27. Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de vestuari d’estiu pel personal a
l’empresa Uniformes Menorca, SL (exp. 5342/2017).
28. Proposta d’adjudicació de les obres de pavimentació asfàltica del vial connexió de la carretera de Cap
d’Artruix amb els carrers Velàzquez, Murillo i el camí de Sa Caleta. (exp. 5845/2017).
29. Proposta dadjudicació del contracte menor pel subministrament d'una elevadora de canals de porcí a
l'escorxadora municipal, (FOGAIBA) a l'empresa EMME. (exp. 4744/2017)
30. Proposta d'adjudicació del contracte menor pel subministrament d'una peladora de porcells a
l'escorxador municipal (FOGAIBA), a l'empresa BENEJAM REFRIGERACIÓN S.L.U. (exp. 4725/2017).
31. Proposta d’assignació a diversos empleats Municipals per a exercir càrrecs prevists en el Pla Direcotr
de Sant Joan 2017 amb complement de productivitat puntual. (exp. 5841/2017).
32. Proposta d’aprovació i pagament a MENBIOS, SL, de la factura corresponent al 1 r trimestre de l’any
2017 del contracte del servei i docència a la piscina municipal coberta. (exp. 4712/2017).
33. Proposta d’aprovació de l’actualització del preu públic núm. 3 en l’apartat Menjar a Domicili, el qual ha
passat de 5,70 € a 5, 95 € el menú (iva inclòs) (exp. 4384/2017).
34. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Servei Social i cooperació i
l'Ajuntament de Ciutadella per a gestionar 7.200 hores d’ajuda a domicili per a persones amb grau
reconegut de dependència corresponent a l’exercici 2017. (exp. 5097/2017).
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35. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’empresa Mercadona S.A. i l’Ajuntament de
Ciutadella per a la donació de 1.000 quilos d’aliments destinats a persones i/o famílies en situació
d’especial dificultat econòmica, any 2017. (exp. 5557/2017)
36. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. H.A.
(exp. 3368/2017).
37. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la Sr./Sra. J.R.R.
(exp. 4219/2017).
38. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. J.S.M.
(exp. 4444/2017).
39. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la Sr./Sra.
L.M.H.R. (exp. 4450/2017).
40. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. N.V.G.B.
(exp. 5455/2017).
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