ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 27 DE MARÇ DE 2019 A LES 12 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 20 de març de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Reforma d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres a l'av. de la Constitució, 10 (promotor/a
M.C.LL., tècnic redactor/a Segui Bosch Ana i contractista Fel i Xec, S.L.). (exp. 7644/2018).
3.2 Piscina, terrassa descoberta i caseta depuració a finca Sant Isidre, pol. 16, parcel.la 41 (promotor/a
J.F.L., tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep i contractista Garriga Canet, S.L.). (exp.10415/2017).
3.3 Legalització i acabament d'obres en edificis agrícoles existents a finca Son Morro, pol. 11, parcel·la 16
(promotor/a Elidalbo Spain, S.L., tècnic redactor/a Sintes Coll, Miguel i contractista Conrado y
Asociados, S.A.). (exp. 10110/2017).
4 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Llabrers, 204 de la urb. Cala
Morell (promotor: C.F.F., arquitecte Mayans Pallicer, Joaquín i contractista Joan Miquel Llompart Jover
Construcciones, S.L.).(exp. 1334/2019)
5 Permís d'instal·lació i obres per reforma de nau per indústria de marbre i pedra natural al carrer dels
Sabaters, - poici, 19 (promotor/a Marmoles Lino C.B., tècnic redactor/a enginyer industrial: Jose Bosch
Segui i contractista Marmoles Lino C.B.). (exp. 3564/2018).
6 Assumir l’informe tècnic i jurídic en relació a la petició de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears en relació al projecte d’obres amb projecte tècnic consistents en la reforma i ampliació d’annexes
i canvi d’ubicació de la piscina a la finca Al Parico. promotor: Al Parico, S.A. (exp. 8376/2017)
7 Denegació de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
7.1 Piscina a la urb. Els Delfins, carrer d'Ercilla, 14 (promotor/a A.V.S., tècnic redactor/a Carretero
Niembro, Pedro i contractista Rotger Ordonez, Vicente Manuel). (exp. 8805/2017).
7.2 Projecte bàsic i executiu construcció de safareig per a rec a la finca Villa Pons Bosch a Capo
Capelletes, parc. 62, pol. 2 (promotor/a J.M.F.P., tècnic redactor/a enginyer tècnic agrícola: José
Calero Casasnovas i contractista Marc Piscinas, S.L.). (exp. 9687/2017).
8 Relació de factures 11/2019 de crèdit reconegut. (exp. 3091/2019).
9 Relació de factures 12/2019 de crèdit reconegut. (exp. 3092/2019).
10 Relació de factures 6/2019. (exp. 3094/2019).
11 Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament de les urb. Los Delfines i
Cala en Blanes, gener 2019 i aprovació del càrrec 39/2019. (exp.2684/2019).
12 Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament de la urb. Serpentona,
gener 2019 i aprovació de càrrec 38/2019. (exp. 2695/2019).
13 Proposta d’aprovació del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica 2019 i aprovació
del càrrec 45/2019. (exp. 2940/2019).
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14 Proposta d’aprovació del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de característiques especials 2019 i
aprovació del càrrec 44/2019. (exp. 2942/2019)
15 Proposta d’aprovació del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana 2019 i aprovació
del càrrec 46/2019. (exp. 2983/2019)
16 Proposta aprovació Padró Unificat d’Arbitris exercici 2019 i aprovació del càrrec 47/2019. (exp.
2986/2019).
17 Proposta d’aprovació de la relació 2/2019 de liquidacions de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa urbana i aprovació del càrrec 43/2019. (exp. 2948/2019).
18 Requeriment de documentació previ a l'adjudicació per a la contractació del subministrament de 35
màquines de parquímetres, la seva instal·lació i posada en funcionament, amb destí al servei públic de
control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.(exp. 12187/2018)
19 Renúncia de l'exercici del dret de pròrroga de la vigència del contracte de servei de neteja dels edificis i
dependències de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca manifestada per l'empresa contractista
“Urbaser, S.A.”. (exp. 11485/2016)
20 Pròrroga del contracte de servei de desinfecció, desinsectació i desratització del nucli urbà,
urbanitzacions i edificis municipals del terme municipal de Ciutadella de Menorca.(exp. 2442/2019).
21 Aprovació del concurs per a l'adjudicació de l'explotació, per tercers, de les instal·lacions de temporada
en la platja de Sa Caleta del terme municipal de Ciutadella de Menorca, amb ocupació del domini públic
marítim-terrestre, per a l'any 2019 i 2020.(exp. 983/2019).
22 Adjudicació del contracte de servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics, per procediment obert, tramitació
ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. (exp. 1805/2019).
23 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de
Ciutadella, en matèria de transport i mobilitat per a l’adequació de les infraestructures de transport a
l’intercanviador d'autobusos a la via perimetral. (exp. 3144/2019).
24 Proposta de reconeixement de deute a l’empresa Benejam Refrigeracinó S.L.U. de la factura
corresponent a la substitució de la caldera d’aigua calenta de l’escorxador municipal. (exp. 842/2019).
25 Proposta per sol·licitar una ampliació del termini per justificar el finançament de les obres de millora del
paviment d’un tram del camí de ses Quarterades i la Trinitat i d’un tram del camí de s’Hort de Ses
Taronges segons conveni subscrit amb el CIMe. (exp. 8733/2019)
26 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i Telefónica de
España, S.A.U., per l’execució de les obres de soterrament de les instal·lacions telefòniques aèries del
carrer Mallorca. (exp. 2354/2019).
27 Proposta d’acceptació de la sol·licitud de pròrroga, fins al 23 d’abril de 2019, per iniciar les obres
adjudicades a l’empresa Construcciones Olives, S.L. per la «Reforma de la xarxa de clavegueram del
camí de Baix -entre l’escala Isabel i el carrer Republicà Argentina» (exp. 6913/2016).
28 Proposta de modificació del rebut d’aigua del 3r trimestre de 2018 corresponent al comptador situat al
carrer Llevant, 95 (Cap d’Artrutx) (exp. 2626/2019).
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29 Proposta de rectificació del rebut d’aigua del 3r trimestre de 2018 corresponent al comptador situat a la
plaça Balandre 33 (Cala Blanca). (exp. 2650/2019).
30 Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de divers material (canonades i
maneguets) per al servei d’aigua potable, a l’empresa Domini Ambiental, S.L.(exp. 2698/2019).
31 Proposta d’aprovació d’abonament a Mecanica Balear, S.A. de l’import de la factura relativa a l’adquisició
del vehicle marca IVECO model ML 100E21 3105 MM. (exp. 2813/2019)
32 Proposta d’adjudicació del contracte d’obres referent a la instal·lació d’un rocòdrom a la Platja Gran a
l’empresa Surfaces for Climbing, S.L. (exp. 1524/2018)
33 Proposta d’aprovació de la certificació d'obra 1 i 2 presentada per la UTE Teatro Es Born (Polo, S.L. Enstel Ingenieria, S.A.) per a l’execució del projecte d'adequació del Teatre municipal des Born. (exp.
1822/2019).
34 Proposta d’adjudicació del contracte menor pels treballs de pintura exterior de l’edifici del CEIP Margalida
Florit a l’empresa Nito i Gabi Cardona, S.L. (exp. 2196/2019).
35 Proposta d’adjudicació del contracte menor per a la contractació del servei de comunicació de les festes
de Sant Joan 2019, a l’empresa Sisca Rodriguez Pons. (exp. 1603/2019).
36 Proposta d’aprovació del conveni per la cessió de l’espai anomenat "Barracó" a l'associació de veïns Sa
Colàrsega. (exp. 2828/2019
37 Proposta d'aprovació del conveni per la cessió de l'espai anomenat "Barracó" a l'associació Càritas
Diocesana. (exp. 2830/2019).
38 Proposta d’abonar ajuts mèdics al personal funcionari i laboral (exp. 13529/2018)
39 Proposta d’abonar complement de productivitat per feines en caps de setmana, festius i X0 de la policia
local durant els mesos de desembre 2018 i gener 2019 (exp. 2482/2019)
40 Proposta d’abonar de les gratificacions per serveis extraordinaris al personal funcionari (exp. 2633/2019)
41 Proposta d’abonar de les hores complementàries realitzades el mes de febrer 2019 pel personal laboral
(exp. 2636/2019)
42 Proposta d’abonar de les hores extraordinàries realitzades pel personal laboral (exp. 2638/2019)
43 Proposta d’abonar d'un complement de productivitat per feines en caps de setmana i festius del personal
laboral (exp. 2643/2019)
44 Proposta d’abonar d’un complement de productivitat per treballs penosos realitzats el febrer 2019 (exp.
2815/2019)
45 Proposta de concessió d’una bestreta d’una mensualitat al/a la treballador/a M.J.B.P. (exp. 3048/2019)
46 Proposta d’abonar d'un complement de productivitat per treballs en horari nocturn del personal laboral de
la Casa d’Acollida (exp. 2641/2019)
47 Proposta d’abonar a F.A.S. les despeses per curs de formació (exp. 3850/2018)
48 Proposta d’abonament del premi d'antiguitat per 20 anys de servei a P.A.F. (exp. 2861/2019)
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49 Proposta d’abonar de la gratificació especial a les treballadores familiars que van treballar durant les
festes de Nadal i Cap d’Any 2019 (exp. 1458/2019)
50 Proposta d’abonar les dietes a S.C.A., per viatge de feina a Lleida (exp. 1649/2019)
51 Proposta d’abonar del complement productivitat per feines en caps de setmana i festius del personal
laboral (exp. 1765/2019).

Ciutadella de Menorca, 25 de març de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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