ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 24 DE JULIOL DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 17 de juliol de 2019.
2 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
2.1 Restitució coberta i mur estructural de magatzem agrícola al camí d'Apare, pol. 14, parcel.la 21, Lloc
Nou (promotor/a Lloc Nou SRM, tècnic redactor/a Enginyer Industrial: Jose Bosch Segui i
contractista Obres i Reformes Capo Moll, S.L.). (exp. 10973/2017).
2.2 Demolició de nau agrícola i construcció de nova nau agrícola i edificacions eqüestres a ctra. Cala
Morell, polígon 6, parcel·les 11, finca Curniola (promotor/a Misfero, S.L., tècnic redactor/a Pontes de
Sousa Costa, Maria Joao i Contractista Obres i Reformes Capo Moll, S.L.). (exp. 6709/2017).
2.3 Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a carrer de Sa Carnisseria, 16 (promotor/a P.P., tècnic
redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Obres i Reformes 2030 CB). (exp. 8806/2018).
2.4 Demolició d’edifici al carrer Lepant 64/República Argentina 47 (promotora M.A.S.M., arquitecte
Joaquín Mayans Pallicer i Contractista Excavacions J. Taltavull, S.L.) (exp. 5040/2019).
3 Permisos d’instal·lació i obres amb projecte tècnic:
3.1 Instal·lació i obres per a la legalització de reforma i rehabilitació d'habitatge entre mitgeres per a
turisme d'interior al carrer Sant Jaume, 2 (promotor/a Casal de Ciutadella, S.L., tècnic redactor/a
Pons Fedelich, Sebastia i Contractista Gelabert Soler, Rafel Lluis). (exp. 763/2018).
3.2 Instal·lació i obres per a canvi d'ús de palau a turisme d'interior al carrer de Sant Sebastià, 9-11
(promotor/a Sa Michaela Hotel y Casa, S.L., tècnic redactor/a de las Heras Lara, Marcela Cecilia i
contractista Obres i Reformes Capo Moll, S.L.). (exp. 12382/2018).
3.3 Instal·lació i obres de reforma i canvi d'ús d'edifici per convertir-lo en hotel d'interior al carrer de Sant
Pere, 9 (promotor/a A.M.C., tècnic redactor/a Moll Sanchez-Escribano, Sebastia i contractista TSAM
Ciutadella, S.L). (exp. 6146/2018).
4 Denegacions de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
4.1 Piscina al camí de Sa Caleta, parcel.la 84, pol. 16 (promotor/a R.F.B., tècnic redactor/a Mayans
Pallicer, Joaquin i contractista Obres s'Escarpera, S.L). (exp. 50/2018).
4.2 Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la vorera esquerra de la ctra. De Santandria, carrer des Bruc,
25 (promotor/a P.M.T., tècnic redactor/a Gonzalez Pladellorens, Antonio i contractista Mesquida
Torres, Sebastia). (exp. 10412/2017).
5 Proposta de desestimació de les al.legacions presentadas a l'aprovació del projecte de recuperació i
rehabilitació de les murades de Ciutadella (bastió del Governador i Reial Alcalsser).(exp. 11410/2018)
6 Relació de factures 22/2019 (exp. 7633/2019).
7 Relació de factures de crèdit reconegut 19/2019 (exp. 7634/2019)
8 Proposta d’abonament de la taxació de costes PO 460/15 (part corresponent a l’Advocat de l’Estat).
(exp. 7027/2019).
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9 Proposta d’abonament de la taxació de costes PO464/15 (part corresponent a l’Advocat de l’Estat).
(exp. 7028/2019).
10 Proposta d’aixecament de la suspensió de la Licitació per a la contractació del servei de transport de
material residual de l’escorxador municipal (SANDACH). (exp. 91439/2017).
11 Aprovació de la primera pròrroga del contracte de subministrament de vestuari de la policia local de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, formalitzat amb l'empresa «Insigna Uniformes, S.L. (exp.
6147/2019)
12 Proposta d’abonament de les hores complementàries realitzades durant el mes de juny de 2019 (exp.
7202/2019).
13 Proposta d’abonament de les indemnitzacions als membres del tribunal per la creació d’una borsa de
TAG (exp. 2978/2019).
14 Proposta d’abonament de les indemnitzacions als membres del tribunal per a la creació d’una borsa
TAE (exp.2977/2019).
15 Proposta d’aprovar el complement de productivitat per tasques al CEGEM nocturn (exp. 7245/2019).
16 Proposta d’aprovació d’incloure a la liquidació per la finalització del contracte de la treballadora L.G.L.
de la quantitat corresponent a vacances no gaudides (exp.: 6519/2019).
17 Proposta d’abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris al personal laboral
(exp.7251/2019)
18 Proposta abonament d’un complement de productivitat pels serveis prestats en horari nocturn del
personal funcionari no adscrit a la unitat nocturna (ex.7240/2019)
19 Proposta d’abonament d’un complement de productivitat per treballs realitzats en caps de setmana,
festius i X0 pel personal funcionari (exp. 7249/2019)
20 Proposta d’abonament de les gratificacions per ajuts mèdics (exp.5397/2019)
21 Proposta d’abonament de les gratificacions especial per les festes de Sant Joan als membres de la
policia local (exp.7196/2019)
22 Proposta d’abonament de les gratificacions especial per les festes de Sant Joan als Operadors Cegem
(exp. 7197/2019)
23 Proposta d’abonament de les gratificacions pels serveis extraordinaris realitzat pels funcionaris
(exp.7250/2019)
24 Proposta d’aplicació al personal de l'ajuntament dels efectes retributius prevists a l'acord del Consell de
Ministres de 21/06/2019 (exp. 7544/2019)
25 Proposta d’aprovació del càrrec corresponent al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Ciutadella i el Consell Insular de Menorca per a la gestió de la canera. (exp. 3489/2019).
26 Proposta d’aprovació de l’abonament de la subvenció concedida a través del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Associació de Gent Gran i Pensionistes de l’Esplai per al foment
d’activitats dirigides a les persones. (exp. 9801/2018).
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27 Proposta d’aprovació de l’abonament a l’entitat ASSOCIACIÓ DIOCESANA D’ESCOLTES DE
MENORCA de la subvenció concedida a través de la convocatòria de subvencions dirigides a entitats
socials sense ànim de lucre 2018. (exp. 9923/2019)
28 Proposta d’aprovació de l’abonament a l’entitat ASSOCIACIÓ DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER
DE BALEARES (ASPANOB) de la subvenció concedida a través de la convocatòria de subvencions
dirigides a entitats socials sense ànim de lucre 2018. (exp. 9923/2019)
29 Proposta d’aprovació de l’abonament a l’entitat ASSOCIACIÓ D’AJUDA AL MALALT DESPLAÇAT DE
LES ILLES BALEARS (ASAMDIB) de la subvenció concedida a través de la convocatòria de
subvencions dirigides a entitats socials sense ànim de lucre 2018. (exp. 9923/2019).
30 Proposta d’adjudicació del contracte menor per la redacció del Projecte bàsic i executiu de millores del
CEIP Mare de Déu del Toro a l’empresa Miguel Àngel Apesteguia Nadal. (exp. 7017/2018).
31 Proposta de ratificació de l’acord pres mitjançant Resolució de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització
Econòmica núm. 314/2019, que aprova el Projecte Educatiu Obrint Portes 2019/2020. (exp 7043/2019).
32 Proposta d’aprovació del projecte i de la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de les Illes
Balears per la convocatòria de subvencions SOIB Visibles per als exercicis 2019 i 2020. (exp.
7387/2019).
33 Proposta d’aprovació i abonament a PREBALL Previsión Balear M.P.S. de la factura en concepte de
cobertura d’accidents esportius per l’activitat d’hípica de les escoles esportives. (exp. 4081/2019).

Ciutadella de Menorca, 22 de juliol de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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