AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2017 A LES 11.00 HORES.
1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el dia 18
d’octubre de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Canvi parcial de forjat i coberta en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer de Santa Bàrbara, 87
(promotor/a F.A.T., tècnic redactor/a Torres Sbert, Francesc i Contractista TSAM Ciutadella, SL). (exp.
7463/2017).
3.2. Reforma i conversió de local en habitatge a planta baixa d'edifici entre mitgeres al carrer des
Degollador, 82, baixos (promotor/a J.M.J., tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep i contractista
Amengual Salord, Juan Carlos). (exp. 3053/2017).
3.3. Piscina i remodelació de la terrassa ala urb. Cala Blanca, pol. B, carrer Ciutadella, parc. 172
(promotor/a Adaizar SL, tècnic redactor/a Huguet Segui, David i contractista Construccions Joan A.
Florit S.L.). (exp. 10232/2016).
3.4. Piscina i remodelació de terrassa a la urb. Cala Blanca, pol B, 172 (t) (promotor/a Adaizar SL, tècnic
redactor/a Huguet Segui, David i contractista Construccions Joan A. Florit S.L.). (exp. 10322/2016).
3.5. Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la urb. Cala Morell, carrer Cavall Menor, 199
(promotor/a G.F.P., tècnic redactor/a Vivó de Salort, Sol i contractista Construcciones Yuja, SL). (exp.
3620/2017).
3.6. Canvi d'ús, reforma i ampliació de magatzem a habitatge unifamiliar entre mitgeres al camí de Sant
Nicolau, 34 (promotor/a G.F.L., Tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Dani i Angel
Construccions i Pintura CB). (exp. 1192/2017).
3.7. Reforma parcial d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sa Carnisseria, 23
(promotor/a J.C.B.B., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Angel i contractista Llorens
Fernandez, Jordi). (exp. 1674/2017).
3.8. Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i canvi d'ús aljub a piscina existent a ramal de la ctra.
Santandria, parcel·la 269 del polígon 16 del cadastre de rústic (promotor/a J.A.P.C., tècnic redactor/a
Paradis Medina, Oscar i contractista Construccions Portella, CB). (exp. 1444/2017).
3.9. Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a urb. Son Carrió, carrer de Sa Tòrtora, 13 (promotor/a
E.R.R., tècnic redactor/a A.T.G. i contractista Tumeu Aguilera, SL). (exp. 593/2017).
3.10. Reforma i ampliació d'habitatge al camí Capelletes, s/n, Hort de ses Magranes, pol. 2, parc. 247
(promotor/a A.C.F., tècnic redactor/a Pons Mercadal, Jordi i contractista Construccions Bep Enrich,
SL). (exp. 2997/2017).
3.11. Reforma i ampliació d'habitatge existent i reforma de dependències agrícoles al camí Son Escuder,
pol. 2, parcel·la 48 (promotor/a A.C.A., tècnic redactor/a Huguet Segui, David Sánchez Bisbal,
Minerva i contractista Construcciones Pons y Martin, SC). (exp. 10557/2016).
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4. Projecte executiu d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Jordi, s/n (promotor/a S.C.D.,
tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep i contractista Construccions Josep Olives, SL). (exp.
7527/2017).
5. Relació de factures 46/2017. (exp. 10737/2017).
6. Relació de factures 22/2017 de crèdit reconegut. (exp. 10739/2017).
7. Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 3r trimestre de 2017,
presentada per Acciona Green Energy Developments SLU. (exp. 10236/2017).
8. Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 3r trimestre de 2017,
presentada per Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU. (exp. 10336/2017).
9. Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 3r trimestre de 2017,
presentada per Iberdrola Clientes SAU. (exp. 10337/2017).
10. Proposta d’aprovació del padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i cànon de
sanejament del nucli urbà i urbanitzacions del 3r trimestre de 2017 i aprovació del càrrec 163/2017.
(exp. 10624/2017).
11. Proposta d’aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació del càrrec
154/2017. (exp. 10199/2017).
12. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe corresponent al mes de setembre 2017 (2a
quinzena) i aprovació del càrrec 158/2017. (exp. 10571/2017).
13. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions del mes d’octubre 2017 pels serveis prestats a les
instal·lacions esportives i aprovació de càrrec 165/2017. (exp. 10566/2017).
14. Proposta d’aprovació de la relació d'autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line i aprovació
del càrrec 157/2017. (exp. 10570/2017).
15. Proposta d’aprovació de les liquidacions dels serveis prestats a l'escorxador municipal el mes d'agost
de 2017 i aprovació del càrrec 164/2017. (exp. 10575/2017).
16. Proposta d’aprovació de la liquidació de certificats de resident emesos per Sevicaixa de la Caixa,
corresponent al període de l'1 al 31 de juliol de 2017. (exp. 10459/2017).
17. Propostes de descàrrec 12/2017 i 15/2017 del servei de recaptació, d'anul·lació de liquidacions i
aprovació del càrrec comptable noves liquidacions 153/2017. (exp. 9663/2017).
18. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per l'empresa licitadora «BENTABOL Y
RODRIGO ARQUITECTOS, SLP» contra la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
núm. 2221 de 2017 que l'exclou de la licitació del contracte de servei de redacció del projecte
d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres
d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca. (exp. 6881/2017).
19. Proposta de ratificació del contingut de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat ciutadana núm.
2378 de 2017, de requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte de les obres
d'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Av. Simón de Olivar del terme municipal
de Ciutadella de Menorca (exp. 8332/2017).
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20. Requeriment de documentació previ a l'adjudicació a l'empresa M.POLO S.L. en relació a la licitació del
contracte d'obres de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/ del
Roser i Beat Ramón Llull (1a fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca (exp. 8388/2017)
21. Aprovació de les esmenes al projecte "Posa en marxa els teus coneixements" del programa SOIB
JOVE QUALIFICATS ENTITATS LOCALS. (exp. 8807/2017).
22. Proposta de projectes municipal per ser finançament per fons recaptats de la borsa de places
turístiques. (exp. 10904/2017).
23. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. C.T.L.
(exp. 9950/2017).
24. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. I.G. (exp. 9951/2017).
25. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. S.T.P. (exp. 7074/2017).
26. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. P.R.I.
(exp. 9151/2017).
27. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la Sr./Sra.
P.S.C. (exp. 9502/2017).
28. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. M.A.P.G.
(exp. 9726/2017).
29. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. R.M.H.
(exp. 9740/2017).
30. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. A.M.C. (exp. 9955/2017).
31. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la Sr./Sra.
A.M.C. (exp. 9957/2017).
32. Aprovació de l’actuació d'instal·lació i redistribució de les dependències de la Biblioteca Municipal.
(exp. 4972/2017).
33. Proposta d’adjudicació del contracte menor per restitució ambiental, condicionament, delimitació i
neteja de la zona recreativa del Camí Vell de Sa Farola i entorn de Sa Vinyeta, a l’empresa pública
TRAGSA. (exp. 10500/2016).
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