ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 7 D’AGOST DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 31 de juliol de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i nova piscina al carrer de Sant Miquel,25-27
(promotor/a Magic House CB, tècnic redactor/a Moll Cosp, Clara i contractista Joan Miquel Llompart
Jover Construccions, S.L.). (exp. 7162/2018).
3.2 Legalització de construccions annexes a habitatge unifamiliar amb demolició a urb. Son Blanc,
carrer de Na Claro, p-15-17-19 (promotor/a J.C.M. i N.G.B., tècnic redactor/a Vivo de Salort, Antonio
i contractista Joan Miquel Llompart Jover Construccions, S.L.). (exp. 10526/2018).
3.3 Demolició d’edificacions aïllades al carrer Albert Camús/ctra. de Sa Caleta (promotor Clinica Salus
Menorca SLU, tècnic redactor José Juaneda Mascaró i contractista Obres i Reformes Capó Moll,
S.L) (exp. 5761/2019).
4 Incorporació a l’ordenació en aplicació de la disposició transitòria desena de la llei 2/2014 de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al camí de Torre Vila 27
(promotors M.C.H.H.B, C.J.M.A.S. I N.J.C.S. i tècnic redactor Joaquín Mayans Pallicer (exp 250/2016).
5 Desistiment de sol·licitud per legalitzar i restituir les obres, objecte d’un expedient de disciplina al carrer
Gregal, parc. 17, part. 9 de la urb. Calespiques. promotor: L.D.F. (exp. 4150/2017).
6 Denegació de llicència d’obres de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, edifici annex auxiliar i piscina
a Son Cabrises, carrer de Sa Fragata, 23 (promotor/a J.B.LL. i A.C.M. i tècnic redactor/a Ventura
Saborido, Joan Enric). (exp. 12404/2015).
7 Proposta de reposició de la realitat física alterada de les obres de tancament a base de malla de simple
torsió i bruc d'ocultació sobre el coronament de la paret mitgera a la finca situada al passeig Marítim.
(exp. 1721/2017 – DU1/2017)
8 Relació de factures 25/2019 (exp. 8122/2019)
9 Relació de factures 20/2019 de crèdits reconeguts (exp. 8123/2019)
10 Proposta d’aprovació del pagament dels càrrecs corresponents a la liquidació de 2018 del Servei
d’Atenció Educativa Infantil. (exp. 6613/2019).
11 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Iberdrola Servicios Energéticos SAU). (exp. 6904/2019).
12 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Iberdrola Comercialización Último Recurso SAU). (exp. 5712/2019)
13 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Iberdrola Clientes SAU). (exp. 5710/2019)
14 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Sunair One Home). (exp. 7856/2019).
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15 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Endesa Energia XXI SLU). (exp 7802/2019).
16 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Endesa Energia SAU). (exp 7677/2019).
17 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Endesa Distribución Elèctrica SL). (exp 7678/2019).
18 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
(Orange Spagne SAU). (exp 7679/2019)
19 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2 n trimestre de 2019
corresponent a la urb. Cala Blanca pol. C i Caleta Santandria. (exp 7682/2019).
20 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del 2n trimestre de 2019, corresponent a la urb. Cala
Blanca pol. C i Caleta Santandria. (exp 7680/2019).
21 Proposta d’aprovació de la quota de la FELIB de l’exercici 2019. (exp. 6602/2019)
22 Proposta d’aprovació devolució ingressos indeguts plusvàlua a E.B.R. (exp. 6103/2019)
23 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts rebut d’arbitris a A.Z.A.Z.A.Y. (exp.
6449/2019).
24 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’IVTM per baixa des del 13.08.18, Lavanderia Marin,
S.L. (exp. 9657/2018).
25 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’IVTM per baixa des del 24.07.18 a P.C.C. (exp.
9286/2019).
26 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’IVTM per baixa des del 23.08.18 a V.H.P. (exp.
9266/2019).
27 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’IVTM per baixa des del 03.09.18 a M.P.F.M. (exp.
9268/2018)
28 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a M.D.M.G. (exp. 6849/2019)
29 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a Salfer Desarrollo de Superficies, S.L.
(exp. 517/2019)
30 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a J.V.T. (exp. 835/2019)
31 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a M.I.F.P.(exp. 12203/2018)
32 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a D.L.M.(exp. 6153/2019)
33 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a A.A.C.(exp. 5658/2019)
34 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a F.J.B.M. (exp. 5768/2019)
35 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a J.M.M.(exp. 5591/2019)
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36 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a J.M.C.(exp. 6869/2019)
37 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a J.L.LL.M.(exp. 1391/2019)
38 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de la plusvàlua a Y.M.F.(exp. 5693/2019)
39 Proposta d’aprovació de la revisió de descàrrec 7/2019 del Servei de Recaptació d'anul·lació de
liquidacions i de càrrec de nous rebuts d’aigua i aprovació del càrrec 109/19 (exp. 7886/2019)
40 Proposta d’aprovació de la relació 4/2019 de liquidacions d’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovació del càrrec 108/2019. (exp. 7718/2019).
41 Proposta d’aprovació dels rebuts d’ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos
del mes d’agost de 2019 i aprovació del càrrec 110/2019. (exp. 7850/2019).
42 Proposta d’adjudicació del contracte d’obres del projecte d'una instal·lació solar fotovoltaica de 60 kw
per autoconsum a la coberta de la piscina municipal Tita Llorens, per procediment obert simplificat,
tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu.(exp.
12368/2018)
43 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació d'obres per a l'execució del Projecte de disseny de
la plaça urbana situada a l'avinguda Josep Mascaró Passarius, carrer Ciutat d'Oristano i Carre Camí
Vell de Maó del terme municipal de Ciutadella (1a fase d'execució), per procediment obert simplificat,
tramitació ordinària oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació (preu i millora). (exp.
6096/2019)
44 Proposta d'aprovació del projecte bàsic i d'execució per ampliar i tancar el porxo d'accés a l'escoleta
Roser Gener (exp. 4757/2019).
45 Proposta d'adjudicació del contracte menor dels treballs d'actualització de les estacions remotes a
l'empresa Mejoras Energeticas, S.A. (exp. 7847/2019).
46 Proposta de modificació del rebut d'aigua del 1r trimestre de 2019 i devolució a M.B.M de l'import cobrat
indegudament. (exp. 6677/2019)
47 Proposta de modificació del rebut d'aigua del 1r trimestre de 2019 i devolució a M.M.E. de l'import
cobrat indegudament. (exp. 7378/2019)
48 Proposta d'adjudicació del contracte menor dels treballs de legalització de concessió d'aigües
subterrànies per a la millora des subministrament d'aigua a la urbanització de Cala Morell, a l'empresa
Gana Gázquez Valverde. (exp. 7383/2019).
49 Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de canonades pel Servei d'Aigües a
l’empresa Gersal, S.A. (exp. 7738/2019).
50 Proposta d'adjudicació del contracte menor pels treballs de detecció de fuites a les xarxes d'aigua
potable (70km de llargària) a l'empresa Aqua-cosnult Ingenieros, S.L. (exp. 7853/2019).
51 Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament per l'adquisició d’una bomba de recanvi
per a la nova estació de bombeig d'aigües residuals EBAR 30L ES PLA a l'empresa Salher Ibérica, S.L
(exp. 7957/2019)
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52 Proposta de reconeixement del deute a la companyia Repsol Butano, S.A. de les factures pel
subministrament de gas propà comercial. (exp. 6587/2019)
53 Proposta d'aprovació del compte justificatiu presentat per la S.C. Cercle Artístic en relació al conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la Societat Cultural Cercle Artístic de
Ciutadella per a l'organització i celebració del Premi Born de Teatre 2017. (exp. 12493/2017).
54 Proposta de reconeixement del deute a Carlos I. Jiménez Jorquera de la factura corresponent a les
feines d’organització i comissariat de l'exposició "Pacífic Camps. Cartografia de la feminitat". (exp.
1371/2019).
55 Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos per la prestació del servei de fotocòpies i impressions
de la Biblioteca Pública de Ciutadella corresponent al període que va entre el 4 de març i el 29 de juliol
de 2019. (exp. 8059/2019)
56 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Foment del Turisme de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la cooperació en la creació de producte turístic. (exp.
8006/2019)
57 Proposta de ratificació de sol·licitud de subvenció a IB-Dona amb modificacions. (exp. 5226/2019)
58 Proposta d'aprovació del compte justificatiu presentat per l’Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes en relació al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l’atorga ment de subvencions a les entitats sense ànim de lucre corresponent a l’exercici de 2018. (exp.
8255/2018)
59 Proposta d'aprovació del compte justificatiu presentat per Càritas Diocesana de Menorca en relació al
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l’atorgament de subvencions
a les entitats sense ànim de lucre corresponent a l’exercici de 2018,per al funcionament del Centre-Obert Es Barracó. (exp. 8255/2018).
60 Proposta d'aprovació del compte justificatiu presentat per Càritas Diocesana de Menorca en relació al
conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l’atorgament de subvencions
a les entitats sense ànim de lucre corresponent a l’exercici de 2018, pel funcionament del Taller Mestral.
(exp. 6046/2018).
61 Proposta d'abonament de les subvencions atorgades a les entitats esportives sense ànim de lucre
2018. (exp. 12595/2019)

Ciutadella de Menorca, 5 d’agost de 2019
L’alcaldessa accidental
Noemí Camps Villalonga.
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