ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 11 DE SETEMBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.

1 Comunicacions d’Alcaldia.
2 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
1) Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a Paborde Martí, carrer del, 12
(promotor/a JCFM, tècnic redactor/a Moll Sanchez-Escribano, Sebastia i contractista Nicolas
Bosch, SL). (exp. 8301/2018).
2) Projecte bàsic de reforma d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per crear un cinquè habitatge a Sant
Isidre, carrer de, 3 (promotor/a AIAA, tècnic redactor/a Farres Diaz-Meco, Francesc R.). (exp.
8703/2018).
3 Nova llicència i modificació de plànols en relació a la llicència de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar
entre mitgeres a República Argentina, carrer de la, 75 (promotor/a OBRES TOCHA SL, tècnic redactor/a
PONS VIDAL, C. FERNANDO i contractista OBRES TOCHA SL). (exp. 11473/2017).
4 Proposta d’aprovació de la liquidació de parquímetres període del 29.06.19 al 31.07.19. (exp. 8779/2019).
5 Proposta d’aprovació de l’afecció de béns núm. AB-1590-A420055. (exp. 7801/2019).
6 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl del 2 n trimestre de 2019.
(exp. 8251/2019).
7 Proposta d’aprovació compensació de deutes amb F.M.P. per una sanció de trànsit. (exp. 2100/2019).
8 Proposta d’aprovació compensació de deutes amb De Vidre Retols , S.L. amb factures aprovades. (exp.
8588/2019).
9 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts relatius a part de l’import d’IVTM per estar de
baixa a E.P.C. (exp. 6197/2019).
10 Relació de factures 30.2019. (exp. 9035/2019).
11 Proposta d’aprovació de la modificació del contracte administratiu de subministrament del vestuari del cos
de la policia local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (7880/2019).
12 Proposta de declarar desert la licitació per a la contractació del servei d’administració i docència del centre
municipal d’art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
(exp. 5569/2019) i aprovar l'expedient de contractació del servei d’administració i docència del centre
municipal d’art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per
procediment obert, tramitació urgent. (exp. 9199/2019).
13 Proposta aprovar la certificació liquidació (juny 2019) del projecte de millora del paviment d’un tram del
camí de Ses Quarterades i la Trinitat per un import de 7.201,75 € (IVA inclòs) i abonar a l’empresa
Construccions Olives SL l’esmentat import. (exp. 6503/2019).
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14 Proposta aprovar i abonar la certificació número 8 del contracte d’adaptació arquitectònica, instal·lacions i
equipaments del Teatre Municipal des Born, presentada per la UTE TEATRO ES BORN (POLO, SL ESTEL
INGENIERIA SA), per import de 33.450,93 € IVA inclòs. (exp. 9057/19).
15 Proposta adjudicar projecte millora del parc infantil de la zona verda del Passeig del Riu de la urbanització
Serpentona a l’empresa Directe CB,E57176166, per un import de 36.427,76 € IVA inclòs. (exp.
4725/2019).
16 Proposta adjudicar projecte de millora del parc infantil de la zona verda del Sector B-8 (carrer Gustau Mas
i carrer Eivissa), a l’empresa Savia Proyectos y Mantenimientos SL, per un import de 47.346,16€ IVA
inclòs. (exp. 4726/19).
17 Aprovar la certificació núm. 7 (desembre 2018-febrer 2019) corresponent al contracte de les obres en el
projecte Separata Xarxa Clavegueram de Cala Morell, connexió aigües residuals Cala Morell-Poici, per un
import de 732,37 € IVA inclòs. (exp. 8769/19).
18 Proposta aprovar certificació núm. 8 (agost 2019) corresponent al contracte de les obres en el projecte
Separata Xarxa Clavegueram de Cala Morell, connexió aigües residuals Cala Morell-Poici, per un import
de 86.519,08 € (IVA inclòs), adjudicades a l’empresa UTE «Riegos Murcia y Obras y Reformas Hermanos
Gómesz». (exp. 8771/2019).
19 Proposta de concedir a JSA, una indemnització per vestuari com a policia de segona activitat corresponent
a l’any 2019. (exp. 4670/2019).
20 Proposta de concedir a 14 agents de la policia local una indemnització per vestuari com a policia de
segona activitat corresponent a l’any 2019. (exp. 4929/2019).
21 Proposta per aprovar les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a
personal funcionari de carrera 4 places vacants de la categoria de policia local de l'ajuntament de
Ciutadella de Menorca. (exp. 8190/2019).
22 Proposta devolució voluntària de la quantitat de 4 contractacions no realitzades de la subvenció per a la
convocatòria de subvencions per a 2019 en el marc del programa SOIB Joves Qualificats 2018 Entitats
Locals (84.820,60 €). (exp. 7724/2018).
23 Proposta aprovar i pagar la certificació addicional (desembre 2018) 2.407,42 € (IVA inclòs) adjudicat a
l’empresa IMESAPI S.A. (exp. 7/2019).
24 Proposta contractar amb l’empresa PREBAL Previsión Balear M.P.S. la pòlissa d’assegurança d’accidents
esportius per a 500 usuaris de les activitats organitzades des del Servei d’Esports a partir de l’1.09.2019,
per import de 5.720 €. (exp. 7767/2019).
25 Proposta abonament del 50% restant del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'ECU
Son Blanc. (exp. 13739/2018).
26 Proposta abonament del 50% restant del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'ECU
Cala Morell. (exp. 13738/2018).
Ciutadella de Menorca, 9 de setembre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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