AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 9 D’AGOST 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 26 de
juliol de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Rehabilitació del forjat en planta baixa de l'habitatge unifamiliar aïllat a Via Verdi, 10 (promotor/a
M.F.M., tècnic redactor/a Camps Juaneda, Juan i contractista Amengual Salord, Juan Carlos). (exp.
10978/2016).
3.2. Habitatge unifamiliar entre mitgeres, prèvia demolició d'habitatge existent a la placeta del Toro, 3
(promotor/a M.S.M., tècnic redactor/a Valera Taltavull, Miquel i contractista Tumeu Aguilera, SL). (exp.
2017/92/2017).
3.3. Nova llicència per acabament de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i
garatge al carrer Mercadal, 17 (promotor/a J.U.M., tècnic redactor/a Segui Bosch Ana i contractista
Uris Mercadal SL). (exp. 5691/2017).
3.4. Canvi d'ús d'habitatge a magatzem i acondicionament de l'habitatge existent al carre Major del Born,7
/carreró des Palau, 1 (promotor/a R.V.B., tècnic redactor/a Moll Cosp, Clara i contractista Fusteria
Moll Ciutadella SL). (exp. 9228/2016).
3.5. Nova llicència per a l'acabament de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al
carre de Sant sebastià, 22 (promotor/a B.N.J., tècnic redactor/a Segui Triay, Lorenzo i contractista
Tomeu Aguilera, SL). (exp. 10054/2016).
3.6. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. Cala en Blanes, Ronda de Sa Punta, 46 (promotor/a
Y.O.E, tècnic redactor/a Segui Triay, Lorenzo i contractista Joan Miquel Llompart Jover Construccions,
SL). (exp. 6509/2016).
3.7. Piscina a la urb. De Cala Morell, carrer Corona Boreal, parcel la 227 B (promotor/a M.M.G., tècnic
redactor/a Gornes Arguimbau, Marc i contractista Garcia Cid, Antonio). (exp.10555/2016).
3.8. Projecte bàsic per construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats i dues piscines a la urb. de Cala
Morell, carrer de Àguila, 140 (promotor/a C.S.M. i tècnic redactor/a Bosch Juaneda, Ignasi). (exp.
5001/2017).
3.9. Projecte tècnic per habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la Urb. de Cala Morell, parcel·la, 93,
(promotor J.A.F.M., l'arquitectes Rafael Garcia Hernandez, arquitecte tècnic Marc Gornes Arguimbau i
Contractista Construcciones Bep Enrich, SL). (exp. 5516/2017).
3.10. Projecte tècnic per canvi parcial de forjat i coberta en edifici entre mitgeres al carrer del Santíssim, 8
(promotor S.P.P., arquitectes Silvia Navarro Aventín i Ester Casasnovas Castany i Contractista
Contrucciones Bep Enrich, SL). (exp. 5440/2017).
4. Pròrroga de llicència per substitució parcial de forjat i coberta, substitució de finestra i pintura interior en
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la plaça de la Llibertat, 4 (promotor/a Charo y Pat, SL, tècnic
redactor/a Gonzalez Pladellorens, Antonio i contractista Construcciones Juan Alles Canet, SL). (exp.
6879/2017).
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5. Proposta d'aprovació de la relació de factures 34/2017. (exp. 7830/2017).
6. Proposta d'aprovació de la relació de rebuts per ingrés directe del mes de juny del 2017 (2a quinzena)
per import de 75.158,98 € (càrrec 117/2017). (exp. 7702/2017).
7. Proposta d'aprovació del padró d'aigua, clavegueram i cànon de sanejament del sector los Delfines i
part de Cala en Blanes del mes de juny 2017 (càrrec 120/2017). (exp. 7682/2017).
8. Proposta d'aprovació prestació de serveis funeraris i cementiris municipals (càrrecs 116/2017 i
115/2017). (exp. 7793/2017).
9. Proposta d'aprovació de la relació de rebuts d'ingrés directe del mes de juliol del 2017 (1a quinzena)
per import de 66.551,44 € (càrrec 119/2017). (exp. 7785/2017).
10. Proposta d'aprovació de la relació d'autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via online per import
de 734,20 € (càrrec 114/2017). (exp. 7747/2017).
11. Proposta de rectificació de l'error material en l'acord de Junta de Govern de dia 29.06.17 relatiu a
l'aprovació d'ingressos online per llicències obres i ICIO 1a quinzena de maig 2017. (exp. 7754/2017).
12. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts per ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i
locals diversos propietat municipal juliol 2017 (càrrec 118/2017). (exp. 7753/2017).
13. Proposta aprovació de la relació de rebuts de denúncies per infraccions de trànsit. Càrrec 122.2017.
(exp. 7832/0017).
14. Proposta aprovació de la relació de liquidacions d'Impost Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana i aprovació del càrrec 121/2017. (exp. 7827/2017).
15. Aprovació de l'expedient de contractació del servei de direcció, docència i gestió de l'escola municipal
de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella per procediment
obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació (exp. 3332/2017)
16. Revisió dels preus del servei de neteja viària (exp. 6110/2017).
17. Resolució del recurs de reposició interposat pel/r la Sr./Sra. J.J.A.M. en relació a l'adjudicació del lot 2
del concurs per a la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers
de diferents instal·lacions temporals a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca per les
temporades 2017/2018 (exp. 7839/2017).
18. Proposta d’aprovació del Projecte de millor del parc infantil de la Plaça des Pins redactat pels serveis
tècnics municipals amb data febrer del 2017, inclòs en el PIC 2017,amb un pressupost d'execució per
contracta de 14.124,39 €. (exp. 4459/2017).
19. Proposta d’aprovació del Projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua
potable en el carrer del Roser i Beat Ramón Llull redactat pels serveis tècnics municipals amb data
maig 2016, inclòs en el PIC 2017, amb un pressupost d'execució per contracta de 106.523,68 €. (exp.
4461/2017).
20. Proposta d’aprovació del Projecte de millor del parc infantil de la Plaça Joan de Borbó redactat pels
serveis tècnics municipals amb data febrer del 2017, inclòs en el PIC 2017, amb un pressupost
d'execució per contracta de 36.992,39 €. (exp. 4462/2017).

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

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

21. Proposta d’aprovació del Projecte de millor de la mobilitat, il·luminació i accessibilitat en una zona
entorn del Canal Salat redactat pels serveis tècnics municipals amb data febrer del 2017, inclòs en el
PIC 2017, amb un pressupost d'execució per contracta de 94.000,00 € (exp. 4463/2017).
22. Proposta d’aprovació del Projecte de reforma del paviment del carrer Bisbe Juano (entre el carrer Ruiz i
Pablo i República Argentina) redactat pels serveis tècnics municipals amb data maig del 2017, amb un
pressupost d’execució per contracta 33,419,40 €. (exp. 7771/2017).
23. Proposta d’aprovació del projecte d'enllumenat públic a l’avinguda Simón de Olivar redactat pels
serveis tècnics municipals amb data febrer del 2017, inclòs en el PIC 2017, amb un pressupost
d'execució per contracta 74.949,41 (exp. 4465/2017).
24. Proposta d’aprovació definitiva del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria
(UA19a, UA 20 i UA 21. (exp. 6208/2017).
25. Proposta d’aprovació definitiva del projecte de la xarxa de clavegueram del carrer General Morera.
(exp. 6388/2017).
26. Proposta d’aprovació de la certificació liquidació -desembre 2016- en el projecte de demolició i nova
construcció de la paret mitgera i tancat del CEIP Pere Casasnovas. (exp. 50/2017).
27. Proposta d’aprovació de la certificació número 3 – liquidació – febrer 2017 en el projecte de
reconstrucció del mur Penya Orient a la zona esportiva de l’estadi municipal de Son Marçal.
(1333/2017).
28. Proposta d’aprovació de la certificació liquidació – març 2017- en el projecte de millora del paviment del
camí de Son Saura. (exp. 2924/2017).
29. Proposta d’adjudicació del contracte menor pel servei d’execució d'un programa puntual i extraordinari
de desbrossament, estiu 2017, a l’empresa Fomento de Construcciónes i Contratas, S.A. (exp.
7040/2017)
30. Proposta d’aprovació de la sol·licitud al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de les ajudes de “minimis”, per a l'any 2017, per a inversions als escorxadors. (exp.
7903/2017)
31. Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament per la compra d’un furgó policial, a
l’empresa Autos Magon SL (exp. 3003/2017).
32. Proposta d’abonament a I.P.C., efectiu de la Policia local, la quantitat corresponent en
concepte de renovació del seu permís de conduir classe «B». (exp. 6511/2017).
33. Proposta d’abonament de la indemnització corresponent als membres del tribunal i assessors del
tribunal metge per al pas a 2a activitat de J.P.G. (exp. 7300/2017).
34. Proposta d’acceptació de la renúncia provisional de J.P.A. a realitzar funcions extraordinàries i
addicionals d’ajudant de fosser i designar l’empleat municipal C.L.G. per la seva substitució. (exp.
7375/2017).
35. Proposta d’abonament de la quantitat corresponent per les despeses de desplaçament al/a la
treballadora T.A.M. (exp. 7520/2017).
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36. Proposta d’abonament de la quantitat corresponent per les despeses de desplaçament al/a la
treballadora C.E.P. (exp. 7521/2017).
37. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. A.I.T.A. (exp. 5702/2017).
38. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. M.B. (exp. 7415/2017).
39. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. E.P.M. (exp. 6855/2017).
40. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. A.C.P. (exp. 4767/2017).
41. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la Sr./Sra.
J.J.V.M. (exp. 7361/2017).
42. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. M.M.A. (exp. 6792/2017).
43. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. al/a la
Sr./Sra. M.C.M.G. (exp. 6326/2017).
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