ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 13 DE FEBRER DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 6 de febrer de 2019.
2 Comunicacions d’alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Enderroc de traster i caseta dipòsit en habitatge unifamiliar aïllat a la urb. Els Delfins, passeig
Marítim dels Delfins, p. 12 (Torre del Ram II) (promotor/a Agramilar Empresa Constructora
Promotora SL, tècnic redactor/a Bosch Juaneda, Ignasi i contractista Garcia Cid, Antonio). (exp.
4257/2018).
3.2 Canvi d'ús d'oficina a habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer des Degollador, 1, 2n.
1a (promotor/a Bosch Segui, José, tècnic redactor/a Moll Cosp, Clara i contractista Construcciones
Ramon Pizarro, SL). (exp. 3577/2018).
3.3 Reconversió d'un habitatge en dos habitatges en edifici entre mitgeres al carrer de Santa Bàrbara,74
(promotor/a Medina Camps, Adelaida, tècnic redactor/a Bosch Juaneda, Ignasi i contractista Rayo
Martin, Gabino Jesus). (exp. 4829/2018).
3.4 Canvi dús de local a garatge, reforma de planta baixa i nova piscina al carrer de Pere Cortés, 42
(promotor/a Triay Pons, Juana María, tècnic redactor/a i contractista Obres Tiago y Toni, SL). (exp.
2018/4825).
3.5 Canvi dús de local a garatge, reforma de planta baixa i nova piscina al carrer de Pere Cortés, 42
(promotor/a Triay Pons, Juana María, tècnic redactor/a Lluch Taltavull, Joan i contractista Obres
Tiago y Toni, SL). (exp. 2018/4825).
3.6 Acabament interior d'habitatge entre mitgeres amb ampliació d'alçada al carrer de la Lluna, 2n-1r
(promotor/a Cantallops Ameller, Catalina, tècnic redactor/a Pons Fedelich, Sebastià i contractista
Dani i Àngel Construccions i Pintura CB). (exp. 2018/5771).
3.7 Rehabilitació del molí de vent "Es Molí Des Comte" Av. de la Constitució, 20/camí de Maó 1
(promotor/a Fastfor, SA, tècnic redactor/a Juaneda Mascaró, José i contractista La Boveda Fecit
SL). (exp. 2018/11109).
3.8 Projecte bàsic d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al carrer de la República Argentina, 11
(promotor/a Julia López, Joan i tècnic redactor/a Torres Pujol, Esteban). (exp. 2018/3612).
4 Permís d’instal·lació i obres per reforma i acondicionament interior en pta. baixa i primer pis i addicció
pta. segona i sota coberta (3 habitatges i garatge) al carrer dels Foners Balears, 7-9 (promotor/a
Recasesns Carrasco, Ricardo, tècnic redactor/a Gonzalez Pladellorens, Antonio i contractista
Construcciones Juan Alles Canet, SL). (exp. 2018/2732).
5 Relació de factures 1/2019 (exp. 1481/2019).
6 Relació de factures 4/2019 de crèdit reconegut. (1482/2019).
7 Proposta d’aprovació afecció de béns AB-0079-V0800393.(exp. 13601/2018)
8 Proposta d’aprovació afecció de béns AB-0088-B9800038.(exp. 13599/2018)
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9 Proposta d’abonament 3r pagament corresponent a l’anualitat del 2019, en concepte d’adquisició
directa de la parcel·la ubicada a la ctra. ME-1. (exp. 1309/2019).
10 Proposta d’abonament de la liquidació de la taxació de costes processals relatives al procediment
ordinari 458/15.(exp. 1405/2019).
11 Proposta de modificació de rebut d’aigua per fuita del comptador núm. 07800264, situat al carrer de
Ses Andrones (exp. 13950/2018)
12 Proposta del servei d’aigües, d’anul·lar rebut d’aigua i devolució import abonat. (exp. 14278/2018).
13 Proposta del servei d’aigües, de devolució import abonat (exp. 14277/2018).
14 Proposta del servei d’aigües d'anul·lar rebut d’aigua i devolució import abonat. (11497/2018).
15 Proposta de concessió d’ajut per transport de residus a la planta Milà, exercici 2018. (exp. 326/2019)
16 Proposta d’aprovació de la liquidació derivada de la venda de productes de promoció turística de
l’Ajuntament de Ciutadella, efectuades a l’oficina d’informació turística, període comprès entre 01.01.18
i el 31.12.18. (exp. 352/2019).
17 Proposta d’aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l’escorxador municipal del mes de
desembre de 2018 i aprovació del càrrec 19/2019. (exp. 1289/2019).
18 Proposta d’aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació del càrrec
14/2019. (exp. 1286/2019)
19 Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament a Los Delfines i Cala en
Blanes i aprovació del càrrec 17/2019. (exp. 1375/2019).
20 Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament a Serpentona del mes de
desembre 2018 i aprovació del càrrec 16/2019. (exp. 1369/2019).
21 Proposta de ratificació de la Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn número 138 de dia 07/02/2019
relativa a l'inclusió al Pla Insular de Cooperació per la redacció de projectes i/o l’execució d'obres i/o
adquisició d'equipaments municipals i millora de zones turístiques, l'any 2019. (exp. 726/2019)
22 Proposta d’autorització amb els efectes de la declaració d'interès general el projecte nova xarxa
subterrània de baixa tensió al camí de Sant Joan de Missa - finca Sant Isidre, polígon 16 parcel·la 41,ct
21108 «Son Pinya», del terme municipal de Ciutadella. (exp. 8976/2017)
23 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent al segon semestre de 2018 per a la cessió
d'instal·lacions pou núm. 1 subministrament d’aigua potable de Son Olivar (exp. 191/2019).
24 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent al segon semestre de 2018 per a la cessió
d'instal·lacions pou núm. 2 subministrament d’aigua potable de Son Olivar (exp. 193/2019).
25 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent al segon semestre per a la cessió d'instal·lacions pou
núm. 3 subministrament d’aigua potable de Son Olivar (exp. 194/2019).
26 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent al segon semestre per a la cessió d'instal·lacions pou
núm. 4 subministrament d’aigua potable de Son Olivar (exp. 196/2019).
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27 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent al segon semestre per a la cessió d'instal·lacions pou
núm. 5 subministrament aigua potable de son olivar (exp. 252/2019).
28 Proposta de modificar del rebut d’aigua per fuita, 2n trimestre del 2018 al carrer del Roser, 12 03c. (exp.
13956/2018).
29 Proposta d’adjudicar la reparació del tractor pala de la brigada a l’empresa Llorens Pons Bosch (exp.
761/2019).
30 Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte reservat del servei de manteniment i neteja de
diverses zones verdes i espais municipals enjardinats del terme municipal de Ciutadella de Menorca a
l'entitat Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca (exp. 428/2019).
31 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de diversos serveis d'atenció social, per lots, pels
serveis socials de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 10981/2018)
32 Proposta d'Inici de l'expedient de penalització a Antonio Gomila S.A. pel retard en la finalització de les
obres del contracte d'obres de reforma de les infraestructures del carrer Mossèn Josep Salord i Farnés i
carrer Josep Maria Fivaller (exp. 1535/2019)
33 Proposta d’aprovació del projecte de restauració de les fusteries exteriors de la Casa de Cultura per tal
que sigui presentat a la convocatòria del PTIEC 2019 del CIME. (exp. 10933/2018)
34 Aprovació del conveni de cessió de local a l'associació per a Persones amb Discapacitat Illa de
Menorca. (exp. 843/2019).
35 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la
protectora d’animals. (exp. 1277/2019)
36 Proposta d’aprovació de l’assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la a l'hort Urbà Sa Vinyeta a títol
individual. (exp. 9975/2018).
37 Proposta d'aprovació de declarar deserta l'assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la d'hort a l'Hort Urbà
Sa Vinyeta A Entitats. (exp. 9992/2018)

Ciutadella de Menorca, 11 de febrer de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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