ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 13 de novembre de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicència d’obra amb projecte tècnic per reestructuració parcial d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al
carrer de Sant Isidre, 23 (promotor/a Squash Center Brescia Di Crespi Marisella & Co, tècnic redactor/a
Bianchetti, Nicola i Contractista Tandrisa, S.L.). (exp. 12115/2018).
4 Llicència de legalització de coberta en rentador de l'habitatge unifamiliar adossat en complex
d'apartaments a la urb. Cap d'Artrutx, carrer Xaloc, parc. 20-A. Apart. "Solmar" (promotor/a Gestiones
Sanchez Triay, S.L., tècnic redactor/a Segui Bosch Ana). (exp. 10420/2018).
5 Modificació de llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per habitatge unifamiliar entre mitgeres
al carrer República Argentina, 13 (promotor J.I.M.M., tècnic redactor Joaquín Mayans Pallicer i
contractista Obres i Reformes 2030, S.L.) (exp. 4328/2019).
6 Relació de factures 42/2019 (exp. 11936/2019).
7 Acorda la devolució d'avals per diverses obres executades per M.POLO entre 2003 i 2010 (Exp.
9973/2019).
8 Acordar la devolució d'avals per diverses obres executades per ANTONO GOMILA, SA en el marc del
Consorci Pla Mirall. (exp.10025/2019).
9 Acordar la devolució d'avals per diverses obres executades per ANTONO GOMILA, SA. (exp.
008118/2019).
10 Proposta declarar desert el procediment d'adjudicació del contracte de les obres del projecte
d'adequació de l'intercanviador d'autobusos en la via perimetral, de Ciutadella de Menorca, per
procediment obert simplificat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
(exp. 10240/2019)
11 Proposta ratificar el contingut de la resolució núm.1739, amb data 18/11/2019, per la suspensió de
l'expedient de contractació de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del bastió des
governador i reial alcàsser (exp. 9164/2019)
12 Proposta d'aprovació de la sol·licitud d'ampliació de la línia de BT L2 20664 feta per Edensa
Distribución Electrica S.L. (exp. 6873/2015).
13 Proposta d’aprovació de la certificació primera i única del Projecte de Millora de la Xarxa de
Clavegueram del camí de baix. (exp. 11719/2019).
14 Conveni de col·laboració amb l'associació Reis Ciutadella per a l'organització del Patge i Reis 20192020. (exp. 10394/2019).
15 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb Mercadona, S.L. per a la donació de productes
bàsics i de 1a necessitat. (ecp. 11284/2019).
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16 Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica número
558/2019, que aprova el projecte de i la sol·licitud de subvenció "Dinamitzant Ciutadella". (exp.
11484/2019).
17 Proposta d'adjudicació del contracte menor per les obres de substitució de 12 finestres del primer pis
de la zona nord del CEIP Pere Casasnovas a l'empresa Juan Quadros SL. (exp. 11139/2019).
18 Proposta d'aprovació i abonament de la certificació número 11 de liquidació del contracte d’adaptació
arquitectònica, d'instal·lació i equipaments del Teatre Municipal des Born presentada per al UTE Teatro
Born. (exp. 11816/2019).
19 Proposta d’aprovació i pagament de les factures corresponents al 3r trimestre de 2019 i del mes
d'octubre de 2019 del contracte de gestió de la piscina municipal coberta. (exp. 11850/2019).
20 Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració amb el GOB Menorca per al Centre de Recuperació
de Fauna Silvestre de Menorca. (exp. 1863/2019).

Ciutadella de Menorca, 18 de novembre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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