ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 15 DE MAIG DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 8 de maig de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Permís d’instal·lació i obres per l'ampliació de local existent previ disminució d'habitatge unifamliar entre
mitgeres al carrer la Puríssima, 11 (promotor/a E.M., tècnic redactor/a Lluch Taltavull, Joan i contractista
Dani i Angel Construccions i Pintura CB). (exp. 7904/2018).
4 Modificació de plànols de projecte de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar i piscina a urb. la
urbanització de Cala en Blanes, carrr de Sa Punta, 64 (promotor/a J.K.C., tècnic redactor/a Jordi
Manent, Vicente I. i contractista Norton, Robin). (exp. 11729/2018).
5 Pròrrogues de llicències d’obra amb projecte tècnic:
5.1 Pròrroga de llicència de rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar al camí de Maó, 32.
promotor: F.P.S. (exp. 3391/2019).
5.2 Pròrroga de llicència de reforma i ampliació d’hotel Casas del Lago a la urb. Cala en Bosch.
promotor: Menorcanaria, S.L. (exp.1938/2019).
6 Tramitacions de declaracions d’interés general:
6.1 Instal·lació d'un punt d’informació i recepció de visitants a l’entrada de la finca Es Tudons. promotor:
Fundació Destí Menorca. (exp. 6344/2012).
6.2 Activitat de visites guiades i refugi a la finca Es Molí de Baix. promotor: Es Molí de Baix, SRM (exp.
1076/2018).
7 Aprovació de reconeixement de deute i aprovar el pagament de les factures en relació a la publicació al
diari Menorca dels anuncis de l’aprovació inicial del nou Pla General de Ciutadella (exp. 4309/2019).
8 Relació de factures 13/2019 (exp. 5055/2019).
9 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019,
presentada per ENDESA ENERGIA SA. (exp. 4603/2019).
10 Proposta d’aprovació liquidació 1,5% ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019, presentada
per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL. (exp. 4604/2019).
11 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019,
presentada per ENDESA ENERGIA XXI SL. (exp. 4644/2019).
12 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019,
presentada per ELÈCTRICA SOLLERENSE SAU. (exp. 4904/2019).
13 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019
corresponent a les urbanitzacions de cala Blanca pol. C, Sa Caleta i Santandria. (exp. 4912/2019).
14 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019,
presentada per VIESGO ENERGIA SL. (exp. 4920/2019).
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15 Proposta d’aprovació de la liquidació de clavegueram de la urb. de Son Xoriguer, abril 2019. (exp.
4905/2019).
16 Proposta d’aprovació de la liquidació de clavegueram de la urb. Cala Blanca pol. C, Sa Caleta i
Santandria, 1r trimestre de 2019. (exp. 4909/2019).
17 Proposta d’aprovació de la liquidació de parquímetres del període compres entre el 30.03.19 al
30.04.19. (exp. 4964/2019).
18 Proposta aprovació Preu públic 0.15 regulador de la prestació del Servei d’Estiu Jove.(exp. 4473/2019)
19 Proposta de reconeixement del deute contret per les feines de neteja dels carrers amb motiu de les
Festes de Sant Joan 2017 (exp. 3129/2018)
20 Proposta de reconeixement del deute contret per les feines de neteja dels carrers amb motiu de les
Festes de Sant Joan 2018. (exp. 10020/2018)
21 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlues interposat per F.P.P. (exp. 6850/2017).
22 Proposta d’estimar el recurs contra liquidació de plusvàlues interposat per M.P.P. (exp. 7123/2017).
23 Proposta d’estimar el recurs contra liquidació de plusvàlues interposat per B.C.P. (exp. 7147/2017).
24 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlues interposat per M.C.P. (exp. 7148/2017).
25 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlues interposat per M.P.P. (exp. 7149/2017).
26 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlues interposat per B.P.P. (exp. 10328/2017)
27 Proposta de denegació de la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en concepte de plusvàlues a
M.E.F.O. (exp. 1649/2018)
28 Proposta d’aprovació de la relació de liquidacions pels serveis de manteniment del cementiri municipal
corresponents als exercicis 2015 a 2018 i aprovació del càrrec 74/2019. (exp. 4592/2019).
29 Proposta d’aprovació de la relació 3/2019 de liquidacions Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa urbana i aprovació del càrrec 75/2019. (exp. 4593/2019).
30 Ratificació de la resolució de l’Àrea d’Organització i seguretat Ciutadana número de dia 13/05/2019,
relativa al requeriment de documentació previ a l'adjudicació de la contractació del servei de
subministrament d’un sistema de control d’aforament per a les Festes de Sant Joan. (exp. 2457/2019)
31 Proposta d’estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per M.F.H.G en
relació als danys personals soferts arran d’una caiguda en la via pública. (exp. 275/2018).
32 Proposta de no admetre a tràmit la reclamació efectuada per G.C.M.W de la reclamació de
responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Ciutadella. (exp. 13734/2018).
33 Proposta d’abonament a Josep Rotger l’import de la factura corresponent a les feines de redacció d’un
projecte i memòria valorada, de les actuacions que s’han de dur a terme al sistema local d’espais lliures
públics ubicat al carrer de Josep Mascaró Pasarius cantonada amb el carrer de Ciutat d’Oristano. (exp.
406/2018)
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34 Proposta d’aprovació del projecte de millora del sistema local d’espais lliures públic, plaça urbana
ubicada a l’av. Josep Mascaró Pasarius, carrer de Ciutat d’Oristano i camí Vell de Maó. (exp.
5100/2019)
35 Proposta de modificació del rebut d'aigua núm. 178007 i 193821 corresponent al 3r i 4t trimestre del
2017 per fuita.(exp. 11440/2018).
36 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de divers material de polietilè pel
servei d'aigües a l’empresa Acqua-Solfit, S.L. (exp. 4635/2019).
37 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de diversos accessoris de llautó pel
servei d'aigües a l’empresa Gersal, S.L. (exp. 4666/2019).
38 Proposta d’aprovació de la certificació número 2 (març 2019) corresponent a la reforma del
clavegueram, aigües pluvial i aigua potable del carrer del Roser i el carrer Beat Ramon Llull (1 a fase)
adjudicat a l’empresa Construciones Olives, S.L. (exp. 4351/2019).
39 Proposta de concedir al treballador A.M.C. la jubilació parcial al 50% amb la seva rellevista M.LL.A.
(exp. 11932/2018)
40 Proposta de concedir a J.G.J. la jubilació amb efectes del 15 de maig de 2019 (exp. 4580/2019)
41 Proposta de concessió d’una bestreta a J.D.C.P. (exp.5028/2019)
42 Proposta d’abonar de les dietes al tribunal qualificador de les proves selectives per crear una borsa
d’arquitectes (exp. 4669/2019)
43 Proposta d'abonament dels ajuts mèdics al personal laboral i funcionari (exp. 3186/2019).
44 Proposta de ratificació de la Resolució de l'Àrea de Dinamització Econòmica número 36 de data 9 de
maig de 2019 relativa a l'abonament del Servei de coach, Projecte IAMO 2017. (exp. 5725/218).
45 Proposta d'aprovació del conveni per al desenvolupament del Programa Escacs a les escoles per al
curs escolar 2018/2019 entre el Consell Insular de Menorca, els Ajuntaments de l'illa i la Delegació a
Menorca de la Federació Balear d'Escacs. (exp. 3279/2019).
46 Proposta de requeriment de devolució de la diferència per la concessió d'un ajut econòmic per motius
sociosanitaris a P.L.A.(exp. 11856/2018).

Ciutadella de Menorca, 13 de maig de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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