AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 25 D’OCTUBRE 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 11
d’octubre de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Rehabilitació d'habitatge en edifici plurifamiliar aïllat i nova piscina a urb. Cala Blanca, carrer de Sa
donzella/ s'Esparrall (promotor/a C.S.P., tècnic redactor/a Segui Bosch Ana i contractista Obres Pedro
Bosch, SL). (exp. 11136/2016).
3.2. Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a urb. Cala Morell, carrer Perseu, 9 (promotor/a F.P.B., tècnic
redactor/a Serra Nogales, Daniel i contractista Construcciones Quelmi Pons, SC). (exp. 2274/2017).
3.3. Demolició parcial d'edifici entre mitgeres al carrer d'en Bartomeu Arguimbau, 14 (promotor/a M.F.B.,
tècnic redactor/a Llufriu Anglada, Pere i contractista Menorca Obres, Loga SL). (exp. 110702016).
3.4. Reforma de la terrassa de planta baixa i redistribució interior del magatzem en planta soterrani de
l'Hotel Audax a la urb. Serpentona, carrer dels Pins, Cala Galdana (promotor/a Red Turistica
Menorquina, SA, tècnic redactor/a Montañes Alberti, Gabriel i contractista Construcciones Sant
Bartomeu, SAL). (exp. 11179/2016).
3.5. Substitució de coberta amb augment de volum i enderroc i nou garatge en habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer des Degollador, 21 (promotor/a S.M.P., tècnic redactor/a Segui Bosch Ana i
contractista Mesquida y Mesquida, CB). (exp. 1615/2017).
3.6. Piscina al carrer del Pare Subirats, 1 (promotor/a N.C.B., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel
Angel i contractista Tandrisa, SL). (exp. 234/2017).
3.7. Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. Santandria (UA-39), carrer dels
Suïsos, 2 (promotor/a Ashfold Property Limited, tècnic redactor/a Marti Lupresti, Arnau i contractista
Obres i Reformes Capo Moll SL). (exp. 7176/2016).
3.8. Canvi d'ús en local en planta baixa per agregació a habitatge unifamiliar existent, reforma d'edifici
amb nova redistribució interior i nova piscina a la urb. Torre del Ram, avinguda los Delfines, 6
(promotor/a J.M.P.F., tècnic redactor/a Lluch Taltavull, Joan i contractista Torres de Tomas, Antonio).
(exp. 10762/2016).
4. Relació de factures 44/2017. (exp. 10393/2017).
5. Relació de factures 45/2017. (exp. 10394/2017).
6. Proposta d’aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. de Son xoriguer, setembre
2017. (exp. 10072/2017).
7. Proposta d’aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urbanització de Cala en Blanes,
Torre del Ram i Calespiques, Setembre 2017. (exp. 10073/2017).
8. Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament de la urbanització
Serpentona, corresponent al mes de setembre 2017 i aprovació del càrrec 159/2017. (exp.
10302/2017).
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9. Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament del sector los Delfines i
part de Cala en Blanes, corresponent al mes de setembre 2017 i aprovació del càrrec 160/2017. (exp.
10307/2017)
10. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions dels serveis d’assistència domiciliària i menjar a
domicili, corresponent al mes de setembre 2017 i aprovació de càrrec 161/2017. (exp. 10321/2017)
11. Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 3r trimestre 2017,
presentada per Orange Espagne SAU. (exp. 10237/2017).
12. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos derivada de la taxa per l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control de l’horari regulat per parquímetres,
corresponent al període del 01.09.17 al 29.09.17. (exp. 10297/2017)
13. Proposta d’aprovació de la liquidació dels imports ingressats per a l’ús social del CEIP Mare de Déu del
Toro dels anys 2014, 2015 i 2016. (exp. 10916/2016).
14. Proposta d’aprovació de la liquidació dels imports ingressats per a l’ús social del CEIP Joan Benejam
dels anys 2014, 2015 i 2016. (exp. 10919/2016)
15. Proposta d’aprovació de la liquidació dels imports ingressats per a l’ús social del CEIP Margalida Florit
dels anys 2014, 2015 i 2016. (exp. 10921/2016).
16. Proposta d’aprovació de la liquidació dels imports ingressats per a l'ús social del CEIP Pere
Casasnovas dels anys 2014, 2015 i 2016. (exp. 10923/2016).
17. Proposta per presentar la sol·licitud d'optar a la concessió d'ajuts segons la convocatòria del Consell
Insular de Menorca per a les escoles municipals de música per al curs 2016-17. (exp. 10201/2017).
18. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el CIMe i l'Ajuntament de Ciutadella en matèria
de dinamització comercial i foment productes agroalimentaris 2017. (exp. 10345/2017).
19. Requeriment previ a l'adjudicació a URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. del
contracte de les obres d'execució del projecte de millora de la mobilitat, il·luminació i accessibilitat en
una zona entorn del Canal Salat (exp. 8349/2017)
20. Canvi de titularitat del lloc de carnisseria de la Plaça des Mercat, núm. 3-4, del terme municipal de
Ciutadella de Menorca (exp. 9947/2017).
21. Proposta de modificació del projecte d'obres de millora del carrer Mallorca (1a fase) (exp. 10129/2017)
22. Adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, mitjançant procediment obert, regulació harmonitzada, tramitació ordinària i
diversos criteris d'adjudicació (exp. 11485/2016).
23. Aprovació del reconeixement de crèdit a favor de Gruas Quintana Menorca SL, pels serveis prestats a
la policia local, durant els mesos de juliol i agost. (exp. 9626/2017).
24. Proposta d’adjudicació del contracte menor per habilitar el magatzem de l’espai de sota les grades de
Pavelló Municipal, a l’empresa Mà d’Obra. (exp. 7802/0207).
25. Proposta d’abonament a J.L.T.S. un complement de productivitat per la diferència retributiva entre la
serva categoria de subinspector i el lloc de cap de policia pels 28 dies de substitució. (exp. 8624/2017).
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26. Proposta d’abonament del complement de productivitat per feines en caps de setmana i festius i serveis
X0 de la Policia Local. (exp. 9100/2017).
27. Proposta d’abonament d’un complement de productivitat a abonar al personal de la brigada d’obres per
treballs penosos realitzats el mes d’agost de 2017. (exp. 9101/2017).
28. Proposta d’abonament d’un complement de productivitat pel concepte de serveis prestats amb
nocturnitat per part dels policies no adscrits a la unitat nocturna. (exp. 9105/2017).
29. Proposta d'abonament a la nòmina del mes d'octubre de 2017, les quantitats corresponents als
funcionaris que han realitzat serveis extraordinaris. (exp. 9787/2017).
30. Proposta de rectificació de l’acord d’aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i la
Protectora d’Animals de Ciutadella, adoptat en sessió ordinària de Junta de Govern de dia 26/04/2017.
(exp. 1125/2016).
31. Proposta d’aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
per projectes ambientals. (exp. 9991/2017)
32. Proposta d’aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions
dirigides a les entitats socials sense ànim de lucre. (exp. 10314/2017).
33. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de
Ciutadella per al manteniment i el funcionament de places residencials per a persones en situació de
dependència de la Residència Geriàtrica assistida del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella,
anys 2017-2018. (exp. 10341/2017).
34. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per al desenvolupament
d’accions formatives dins el marc del programa «ALTER» d’Intervenció socioeducativa per a joves en
risc d’exclusió social i escolar. (exp. 10364/2017).
35. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. M.S.L. (exp.7548/2017).
36. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la Sr./Sra. J.G.A.
(exp. 8289/2017).
37. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. C.M.C.
(exp. 8418/2017).
38. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. C.B.C. (exp. 8419/2017).
39. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. F.C.C. (exp. 8996/2017).
40. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. M.T.
(exp. 9002/2017).
41. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. M.D.C.S.
(exp. 9178/2017).
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42. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la Sr./Sra.
C.L.C. (exp. 9412/2017).
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