ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 3 D’ABRIL DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 27 de març de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Canvi de forjat i coberta de l'edifici entre mitgeres situat al carrer d'Angel Ruiz i Pablo,17 (promotor/a
M.A.G.C., tècnic redactor/a Bosch Juaneda, Ignasi i contractista Obres Joan Marqués, S.L.). (exp.
4030/2018).
3.2 Canvi de biguetes i addició de banys en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Pere
Martorell, 1 (promotor/a D.M.F., tècnic redactor/a Bosch Juaneda, Ignasi i contractista Tonico CB).
(exp. 11311/2018).
3.3 Reforma interior d'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a l'av. Francesc de Borja Moll, 24
(promotor/a C.V.C., tècnic redactor/a Vivo de Salort, Antonio i contractista Joan Miquel Llompart Jover
Construccions, S.L.). (exp. 6228/2018).
3.4 Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. de Cala Morell, carrer Carina, 8 (promotor/a D.C.M.,
tècnic redactor/a Paradis Medina, Oscar i contractista Obra Nova Ciutadella, S.L.). (exp. 6636/2018).
3.5 Rehabilitació parcial, adequació de porxos i substitució coberta d'habitatge entre mitgeres al carrer de
Ses Andrones, 2 (promotor/a Casco Antiguo Heritage, S.L., tècnic redactor/a M.J.P.S.C, i contractista
Joan Miquel Llompart Jover Construccions, S.L.). (exp. 5774/2018).
3.6 Projecte bàsic de dos habitatges unifamiliars aïllats i dues piscines a la urb. Torre del Ram, carrer de
Ses Sivines/Simó d'Olivar, 97 (promotor/a Ponstar, CB, tècnic redactor/a Pons Mercadal, Jordi).
(exp.7376/2018).
4 Modificació de plànols i pròrroga de llicència de projecte de restauració, reforma i rehabilitació
d'habitatge rural per agroturisme al camí del Barranc (Son Mestres de Dalt), pol. 18, parc. 62
(promotor/a L.C.B., tècnic redactor/a Barca Mir, Miguel i contractista Virfin Menorca, S.L.). (exp.
2018/3589).
5 Proposta d'aprovació de la factura número 8, en relació a l'aprovació inicial del Pla General d’ordenació
Urbana (PGOU). (exp. 3324/2019).
6 Legalització, restitució i arxiu de l'expedient de restauració de la legalitat urbanística de les obres per a
canvi d'ús d'habitatge a hotel d'interior sense títol habilitat en un immoble catalogat. (exp. 4580/2018 –
DU1/2018)
7 Relació de factures 7/2019 (exp. 3418/2019).
8 Relació de factures 13/2019 de crèdits reconeguts (exp. 3419/2019).
9 Proposta d’aprovació del 1r pagament de l’anualitat 2019 que es desprèn del conveni per a l’adquisició
de la finca situada al camí Tres Alquerias, parc. 142 pol. 1 (exp. 3420/2019).
10 Proposta d’aprovació del 1r pagament de l’anualitat 2019 que es desprèn del conveni per a l’adquisició
de la finca situada al carrer Sant Antoni María Claret 34-36 cantonada Av. Camí de Maó. (exp.
3421/2019)
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11 Proposta d’aprovació del 1r pagament de l’anualitat 2019 que es desprèn del conveni per a l’adquisició
de la finca situada al carrer Tres Alquerias s/n. (exp. 3422/2019).
12 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe del mes de març 2019 (1a quinzena) i
aprovació del càrrec 48/2019. (exp. 3199/2019).
13 Proposta d’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).
14 Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació del servei de seguretat privada (lot 1) i auxiliars de
servei (lot 2) per les Festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. (exp. 3453/2019).
15 Requeriment previ a l'Adjudicació a l'empresa "Servisub trabajos subacuáticos, SLU" per a la
contractació mixta del servei d'instal·lació, manteniment i retirada de l'abalisament de les platges de
Ciutadella (2019 i 2020) i del subministrament del material necessari per a la prestació del servei, per
procediment obert, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri
d'adjudicació, el preu.(exp. 12367/2018).
16 Proposta d’abonament a l’Ajuntament de Sant Lluís de la quantitat corresponent per les despeses
ocasionades pels reforços pels servies prestats a les Festes de Sant Joan 2018. (exp. 2022/2019).
17 Proposta d’abonament a l’Ajuntament de Maó de la quantitat corresponent per les despeses
ocasionades pels reforços pels servies prestats a les Festes de Sant Joan 2018. (exp. 2128/2019).
18 Proposta d’abonament a l’Ajuntament d’Alaior de la quantitat corresponent per les despeses
ocasionades pels reforços pels servies prestats a les Festes de Sant Joan 2018. (exp. 3012/2019).
19 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel servei de la gestió de 300 tones de restes vegetals de
poda i rama dels serveis municipals a l’empresa J.Taltavull, S.L. (exp. 3026/2019).
20 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel servei de poda preventiva d’arbres situats a la plaça des
Pins a l’empresa Centre Jardineria Ciutadella, S.L. (exp. 2553/2019).
21 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament d’un vehicle tipus furgoneta per a la
brigada de jardiners a l’empresa Plataforma Comercial de Retail, S.A. (exp. 2857/2019).
22 Proposta de rectificació del rebut d’aigua del 2n i 3r trimestre del 2017, del comptador situat al carrer
Espigol, 257 de la urbanització de Cala Blanca per fuita d’aigua. (exp. 9968/2018).
23 Proposta d’aprovació de la certificació núm. 5 (desembre 2018) corresponent al contracte per
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals
Son Marçal i U.E. Sami», adjudicat a l’empresa Mondo Ibérica, S.A. (exp. 1209/2019).
24 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la conselleria de Serveis Socials i cooperació i
l'Ajuntament de Ciutadella per gestionar 21.600 hores d’ajuda a domicili per a persones amb grau
reconegut de dependència. (exp. 3396/2019).
25 Proposta d’aprovació de les bases que hauran de regir el que serà el XXXVI concurs d’Imatge de les
Festes de Sant Joan 2019. (exp. 880/2019).

Plaça des Born, 15 – 07760 – Ciutadella de Menorca
Contacte: 971 38 10 50 – http://consulta.ajciutadella.org – Web: www.ajciutadella.org

26 Proposta d'acceptació del donatiu que fan els germans Genestar Julià a la Biblioteca Pública municipal,
consistent en la col·lecció dels llibres "Les illes d'Or" de l'Editorial Moll (exp. 3431/2019).
27 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de dos acumuladors de 1.500 litres per
la piscina municipal coberta, a l’empresa Benejam Refrigeració (exp. 27449/2019)
28 Proposta d’adjudicació del contracte menor per subministrament de material per senyalització
horitzontal de 80 bidons de pintura vermella (carril velo). (exp. 2459/2019).

Ciutadella de Menorca, 1 d’abril de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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