ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 17 DE JULIOL DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Comunicacions d’Alcaldia.
2 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
2.1 Consolidació, reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres amb piscina al carrer de
Gerreries, 25 (promotor/a G.M.M., tècnic redactor/a Pons Fedelich, Sebastia i contractista
Construccions Joan Marques, S.L.) (exp. 11382/2018).
2.2 Substitució de biguetes de coberta de l'habitatge en edifici aïllat a via Albeniz, 3 (promotor/a R.B.M.,
tècnic redactor/a Pons Mercadal, Jordi i contractista Pons Nin, Miguel). (exp. 12898/2018).
3 Permisos d’instal·lació i obres amb projecte tècnic:
3.1 Permís d'instal·lació i obres consistents en legalització de comerç de menjar per endur a la plaça
Llibertat, 9 (promotor/a D.B.G., tècnic redactor/a Gutiérrez del Canto, Víctor (exp. 9517/2018).
3.2 Local sense ús definit en planta baixa i habitatge adossat en planta soterrani i baixa a urb. Son
Blanc, carrer de Sa Figuera, parc. b2, mòdul 3b (promotor/a S.M.P., tècnic redactor/a Torrico Garcia,
Ana i Contractista Joan de Salort Serveis S.L.U.). (exp.10561/2018).
4 Pròrroga de llicència d’obres amb projecte consistent en substitució parcial de forjat de la coberta de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Antoni M. Claret, 56. (promotor/a G.T.M.,
tècnic redactor/a Lluch Mesquida, Antonio i contractista Torrent Salas, Juan). (exp. 5427/2019).
5 Relació de factures 20/2019 (exp. 7407/2019).
6 Relació de factures 21/2019 (exp. 7409/2019).
7 Proposta subscripció a la plataforma digital d’Hisenda Local ESPUBLICO període 22.07.19 a 21.07.20
(exp. 7066/2019).
8 Proposta d’aprovació del padró liquidacions juny 2019 pels serveis prestats a les instal·lacions
esportives municipals i aprovació del càrrec 90/2019.(exp. 7150/2019).
9 Proposta d’aprovació del padró liquidacions dels serveis d’assistència domiciliària i menjar a domicili
maig 2019 i aprovació del càrrec 91/2019. (exp. 7159/2019).
10 Proposta d’aprovació de la relació d’autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line per import
de 14.141,80 € i aprovació del càrrec 92/2019. (exp. 7165/2019).
11 Proposta d’aprovació dels rebuts d’ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos
juliol 2019 i aprovació del càrrec 93/2019. (exp. 7160/2019).
12 Proposta d’aprovació de la relació d’autoliquidacions via on-line per taxa llicència urbanística i ICIO i
aprovació dels càrrecs 94-95-96-97-98-99/2019. (exp. 7166/2019).
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13 Proposta d’aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit per import total de
17.245,00 € i aprovació del càrrec 100/2019. (exp. 7178/2019).
14 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe maig 2019 (1 a quinzena) per import de
409.158,05 € i aprovació del càrrec 101/2019. (exp. 7167/2019).
15 Proposta aprovació càrrecs comptables 102/2019 i 103/2019 de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals. (exp. 7170/2019).
16 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe juny 2019 (2 a quinzena) per import de
101.886,80 € i aprovació del càrrec 105/2019. (exp. 7192/2019).
17 Ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana núm. 1380 de
28/06/2019, per retornar la garantia definitiva, pel contracte del servei de Banda Municipal, a l’empresa
Agrupació Musical de Ciutadella de Menorca. (exp. 8625/2017).
18 Ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana núm. 1388 de
01/07/2019, per retornar a l’empresa Agrupació Musical de Ciutadella de Menorca la garantia pel
contracte del servei de direcció i docència de l’escola de música i dansa de Ciutadella de Menorca.
(exp. 10676/2018).
19 Ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana núm. 1353 de
21/06/2019, per l’aprovació de l’expedient de contractació d’obres per a l’execució del projecte de
climatització de l’edifici municipal de Ca Sa Milionària de l’Ajuntament de Ciutadella. (exp. 4034/2019).
20 Ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana núm.1373 de
28/06/2019, per la devolució de diversos avals formalitzats en concepte de garantia definitiva per
l’empresa M. Polo en el marc de diversos expedient de contractació d’obra que li van ser adjudicats a
través del consorci del Pla Mirall. (exp. 5442/2019).
21 Ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana núm.1374 de
28/06/2019, per la devolució de diversos avals formalitzats en concepte de garantia definitiva per
l’empresa M. Polo en el marc de diversos expedient de contractació d’obra que li van ser adjudicats per
l’Ajuntament de Ciutadella. (exp. 5473/2019).
22 Ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana núm. 1389 de
dia 01/07/2019, per retornar a l’empresa Agrupació musical de Ciutadella de Menorca la garantia pel
servei de Banda de música municipal de Ciutadella de Menorca. (exp. 6952/2019).
23 Ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana núm. 1423 de
05/07/2019, per a l’aprovació de la modificació del projecte d’obres i del contracte menor d’obra per a
instal·lació d’un rocòdrom a la Plata Gran del terme municipal de Ciutadella. (exp. 6468/2019).
24 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de 24 lluminàries pels carrers Mossèn
Salord i Farnés i carrer Sud a l’empresa Ximenez Catalunya, S.L.U. (exp. 4936/2019)
25 Proposta d’adjudicació del contracte menor per les feines de desbrossament dels marges de diversos
camins rurals municipals a l'empresa Triatges Menorca, S.L. (exp. 6505/2019)
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26 Proposta d’aprovar de la convocatòria i bases que han de regir la creació d’una borsa de bombers
voluntaris (exp. 3808/2019)
27 Proposta d’abonar al Consell Insular de Menorca de l’anualitat corresponent a 2018 del Servei Insular
de Seguretat i Salut Laboral (exp. 3254/2019)
28 Proposta d'abonament de les liquidacions complementàries requerides per la inspecció de treball i
seguretat social de les illes balears (exp. 6516/2019)
29 Proposta d’abonament d’un complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del
personal laboral (exp. 6378/2019)
30 Proposta d’abonar dels ajuts social per natalitat a T.M.N. (exp. 6179/2019)
31 Proposta d’abonar de les dietes i quilometratge al funcionari J.M.B. per assistir a un judici a Palma
(exp. 5136/2019)
32 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent per feines de superior categoria com a coordinadora de
cementeris a A.P.S. (exp. 6975/2019)
33 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent per feines de superior categoria com a secretària de
contractació i responsabilitat patrimonial a T.R.S. (exp. 6302/2019).
34 Proposta d’abonament de la liquidació per finalització contracte laboral dels treballadors del programa
del SOIB «Tenim les Eines: Visibles 2018 línia 1» (exp. 7463/2018)
35 Ratificació de la resolució número 54/2019 relativa a contractar el servei d'una empresa per a la
reparació de la màquina de producció de gel al mercat des peix. (exp. 6437/2019).
36 Proposta d'aprovació de la liquidació corresponent a l'any 2018 del Conveni entre el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments de Maó, Ciutadella, de Sant Lluís, D'Alaior, des Mercadal, des Migjorn i de
Ferreries per la prestació dels serveis integral de neteja de platges, els accessos i l'entorn 2010-2018.
(exp. 2559/2019).
37 Proposta d'aprovació de l'abonament de les subvencions de Medi Ambient corresponents de la
convocatòria 2018 a les entitats GOB Menorca i a la Fundació LITHICA-Pedreres de s'Hostal. (exp.
10513/2018)
38 Proposta de liquidació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Fundació per a
Persones amb Discapacitat de Menorca, per a la contribució en la promoció de la defensa d'unes
condicions bàsiques que garanteixin l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de
dependència. (exp. 6048/2018)
39 Proposta d’aprovació del conveni marc i l'annex entre la Universitat Internacional de la Rioja - UNIR i
l'Ajuntament de Ciutadella, per la gestió de les pràctiques curriculars (no remunerades) al Servei
municipal d'Atenció Social. (exp. 7203/2019).
40 Proposta d’aprovació i abonament de l’aportació de l’Ajuntament de Ciutadella al Consell Insular de
Menorca per la liquidació del període compres entre el mes de setembre i novembre de 2018 del
Conveni dels Serveis insular d’Educació de persones adultes 2018/2022.(exp. 9738/2017).
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41 Proposta d’aprovació i abonament de la liquidació de l’aportació de l’Ajuntament de Ciutadella al
Consell Insular de Menorca del Conveni dels Serveis Insular d’Educació de persones adultes
2017/2018. (exp. 5816/2017).
Ciutadella de Menorca, 15 de juliol de 2019
L’alcaldessa en funcions
Joana Gomila Lluch
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