ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 16 D’OCTUBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 2 d’octubre de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicència urbanística per a la reforma d'annexos i canvi d'ubicació de piscina a la finca Al Parico a
pol.14, parc. 8 i pol. 18, parc. 27 (promotor/a Al Parico, S.A., tècnic redactor/a Valera Taltavull, Miquel i
contractista Tomeu Aguilera, S.L.). (exp. 8376/2017).
4 Denegació de llicències urbanístiques per:
4.1 Canvi d'ús i substitució de biguetes a la finca Binibó, parcel·la 35, pol. 13 (promotor/a Binibo Carpe
diem, S.L., tècnic redactor/a Vivo de Salort, Antonio i contractista Dani i Angel Construccions i
Pintura C.B.). (exp. 2984/2017).
4.2 Reforma de magatzem agrícola i legalització d'estables al camí de Punta Bati -finca Torre Nova- ,
pol. 2, parcel·la 3 (promotor/a Torre Nova, SRM, tècnic redactor/a enginyer tècnic agrícola: Balma
Gonzalez Perez i contractista Albañileria J. Lopez, S.L.). (exp. 2226/2016).
5 Relació de factures 37/2019 (exp. 10607/2019).
6 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram de la urb. de Son Xoriguer, agost 2019. (exp.
9635/2019)
7 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram de la urb. de Cala en Blanes, cales Piques i Torre del
Ram, agost 2019. (exp. 9636/2019)
8 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència núm. FA-4241-B0200010. (exp. 10350/2019)
9 Proposta d’abonament sanció de la Conselleria de Salut i Consum en relació a l’Escorxador Municipal.
(exp. 10638/2019)
10 Proposta d’aprovació del padró anual de rebuts de l’exercici 2019 pels serveis de manteniment del
cementiri municipal i a provació del càrrec 137/2019. (exp. 10432/19).
11 Proposta d’aprovació dels càrrecs comptables 135/2019 i 136/2019 de la prestació de serveis funeraris
i cementiris municipals. (exp. 10434/2019).
12 Proposta d’aprovació dels rebuts d’ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos
durant el mes d’octubre de 2019 i aprovació del càrrec 139/2019 (exp. 10435/2019).
13 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe durant el mes de setembre de 2019 (1a
quinzena) i aprovació del càrrec 138/2019. (exp. 10437/2019).
14 Proposta d’aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació del càrrec
134/2019. (exp. 10438/2019)
15 Proposta de rectificació de l’error material a l’acord de Junta de Govern de dia 28.08.19 relatiu a
l’aprovació de taxes per serveis funeraris. (exp. 10248/2019).
16 Proposta d’anul·lació de la liquidació de plusvàlua a F.A.L. (exp. 6471/2017).
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17 Proposta anul·lar liquidació de plusvàlua a L.S.R. (exp. 6449/2017)
18 Proposta d’aprovació de la documentació tècnica de les obres de remodelació de les quadres de boví a
l’escorxador municipal de Ciutadella. (exp. 8111/2019).
19 Proposta d’aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de remodelació de les quadres de boví
a l'escorxador municipal de Ciutadella (exp. 8111/2019).
20 Proposta d'aprovar de l'expedient per a la contractació de les obres del projecte millora urbanització
diversos carrers de Son Carrió: s'Abellarol, Sa Perdiu i Sa Cadernera de Ciutadella de Menorca (exp.
9597/2019)
21 Proposta d'aprovar de la revisió de preus del contracte de gestió del servei de neteja viària i recollida de
residus sòlids urbans, a instància de l'empresa contractista "Fomento de Construcciones y Contratas,
SA" (exp. 9736/2019)
22 Proposta de Sol·licitar al Consell Insular de Menorca una ampliació del termini per executar i justificar
les obres de Clavegueram del Camí de Baix (obra núm. 41 Romanets PIC 2015) fins al 29 de
novembre de 2019. (exp. 2217/2017).
23 Proposta de sol·licitar al Consell Insular de Menorca una ampliació del termini per executar i justificar
les obres de Soterrament de la Xarxa aèria de baixa tensió del carrer Mallorca entre Bisbe Juano i la
plaça de Pins (obra núm. 25 Romanents PIC 2016) fins al 31 de desembre de 2019. (exp. 2082/2016).
24 Proposta de sol·licitar al Consell Insular de Menorca una ampliació del termini d’adjudicació de les
obres del Projecte nova xarxa d’aigües pluvials al carrer Glossadora Vivó (obra núm. 3 de PIC 2018)
fins al 31 de desembre de 2019. (exp. 1246/2018).
25 Proposta de sol·licitar al Consell Insular de Menorca una ampliació del termini per contractar les obres
núm. 2 (edifici Saura Miret), núm. 5 (diversos carrers de Son Carrió), núm. 7 (Tancament contenidors de
la urbanització Serpentona) i núm. 8 (diverses voreres de Cala Morell) corresponents al PIC 2019 fins al
28 de febrer de 2020. (exp. 726/2019).
26 Proposta de modificació del rebut d’aigua del 2n trimestre de 2019 per fuita a Menorca Star, S.A. (exp.
10142/2019).
27 Proposta d’adjudicació del contracte menor per les obres d’execució de rases per la reparació de
canonades d’aigua potable del grup de pressió de Cala en Bosch fins a Sa Farola, a l’empresa M. Polo,
S.L. (exp. 10488/2019).
28 Proposta d’adjudicació del contracte menor d'encarregar la redacció del projecte de la gestió de
Ciutadella Walking Festival 2019 a l’empresa Xauxa Menorca, S.L. (exp. 8773/2019).
29 Proposta de reconeixement del deute amb Respsol Butano, S.A. pel subministrament de gas propà.
(exp. 10016/2019)
30 Proposta d’aprovació i pagament de la taxa a la Demarcació de Costes a les Illes Balears del cànon
d’ocupació i aprofitament del DPMT per servei de temporada 2019 a les platges de Ciutadella de
Menorca. (exp. 10255/2019).
31 Proposta de sol·licitar els ajuts al Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb
alumnes de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) i de la convocatòria corresponent a l’any 2019
pels 5 centres de titularitat municipal. (exp. 10524/2019).
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32 Proposta d’adjudicació del contracte menor per les feines de fabricar i muntar les baranes de seguretat
a diferents zones del camp municipal Sant Antoni a l’empresa Pons i Mestres, S.L. (exp. 7967/2019).
33 Proposta d’adjudicació del contracte menor d’obres per les feines de canviar la coberta de les grades
del camp de futbol municipal Sant Antoni, a l’empresa Pons i Mestres, S.L. (exp. 10062/2019).
34 Proposta d’adjudicació del contracte menor d’obres per les feines de redacció del projecte d’activitat i
instal·lacions del Pavelló Municipal (edifici principal i annex), a l’empresa Estudio de Arquitectura e
Ingenieria (exp. 10075/2019)
35 Proposta d’aprovació del Conveni 2019 entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'entitat Cercle Artístic per a
l'organització i celebració de la posada en escena de "Foc i Fum" 2019. (exp. 7366/2019)
36 Proposta de requeriment a Endesa de la devolució a l'Ajuntament de Ciutadella de l'import de les
factures corresponent al subministrament elèctric a favor de C.T.L. (exp. 9950/2017).
37 Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei de vigilància i seguretat privada per a la casa
d'acollida durant els mesos d'octubre a desembre de 2019. (exp. 10341/2019).
38 Proposta d'adjudicació del contracte menor pel subministrament d'un vehicle pel Servei d'Atenció
Social a Autos Ciutadella, S.L. (exp. 10393/2019).
39 Proposta de concessió d’una bestreta a M.M.M. (exp. 10242/2019).
40 Proposta de concessió d’una bestreta a P.T.P. (exp. 9674/2019)
41 Proposta de concessió d’una bestreta a D.P.H. (exp. 10375/2019)
42 Proposta de pagament del deute amb la TGSS per compensació indeguda, relativa al CCC
07005544452 del desembre de 2018 (exp. 9668/2019)
43 Proposta de ratificació de la resolució 1652/2019 d’11/10/2019, de contractació de C.O.V. com a
subalterna (exp. 10427/2019)
44 Proposta de ratificació de la resolució 1653/2019 d’11/10/2019 de contractació de M.B.R. com auxiliar
de biblioteca (exp. 10426/2019).
45 Proposta de concessió d’un complement de productivitat al personal de la biblioteca municipal per la
divisió de la jornada de treball en sis dies a la setmana (exp. 10465/2019).

Ciutadella de Menorca, 14 d’octubre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch

Plaça des Born, 15 – 07760 – Ciutadella de Menorca
Contacte: 971 38 10 50 – http://consulta.ajciutadella.org – Web: www.ajciutadella.org

