ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 4 DE DESEMBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 27 de novembre de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicència d’obra d’edifici de 2 habitatges i piscina entre mitgeres a la plaça de Jaume II, 20 (promotor/a
F.O.T., tècnic redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Construccions Mesquida Torres, S.L.). (exp.
13978/2018).
4 Permís instal·lació i obres consistents en reforma i canvi d'ús d'habitatge a hotel al carrer del Roser, 5
(promotor/a Hotel Roser Pons Seranova, S.L, tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista
Joan Miquel Llompart Jover Construccions, S.L.). (exp. 266/2017).
5 Pròrrogues de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
5.1 Pròrroga de llicència d’obres per rehabilitació, ampliació i canvi dús d’habitatge, nou habitatge i dues
piscines a la urbanització Torrre del Ram, 127 (promotor: Marti i Crespi CB, arquitecte Miquel Angel
Apesteguia Nadal i contractista Construcciones David Piedrabuena, S.L.) (exp. 11141/2019).
5.2 Pròrroga del permís d’instal·lació i obres per ampliació de farmàcia i reforma d’habitatge en planta
pis primer a la plaça Federico Pareja, 52 (promotor: J.M.O.F., arquitectes Jordi Enric Ventura
Saborido i contractista Construccions Josep Olives, S.L.) (exp. 10301/2019).
6 Modificacions de plànols de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
6.1 Modificació de plànols de rehabilitació i reforma d’habitatge unifamiliar aïllat al camí de Cala en
Turqueta, s/n, finca Al Parico (promotor Al Parico, S.A., arquitecte Miquel Valera Taltavull i
contractista Tomeu Aguilera, S.L.). (exp. 3116/2019).
6.2 Modificació de plànols de projecte d'edifici agrícola a finca Son Triay, Parc. 4, pol. 2 (promotor/a
J.P.V., tècnic redactor/a Vivo de Salort, Antonio i contractista Mesquida Torres, Sebastia). (exp.
13882/2018).
7 Aprovació inicial de la modificació puntual del pla especial de protecció del conjunt històric artístic de
Ciutadella relatiu a la fitxa de l’estudi de detall núm. 4 (finca 57-illa 17811) (exp.8742/2019)
8 Proposta de reposició de la realitat física alterada de les obres de reparació i de reforma d'un bany al
carrer Sant Jeroni. (exp. 1285/2016 – DU 01/2019).
9 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram, del mes d’octubre de 2019, de les urbanitzacions de
Cala en Blanes, Cales Piques i Torre del Ram I. (exp. 12140/2019).
10 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes d’octubre 2019, de la urbanització Son
Xoriguer. (exp. 12141/2019).
11 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del 3r trimestre de 2019 de les urbanitzacions de Cala
Blanca pol. C, Sa Caleta i Santandria. (exp. 12138/2019).
12 Proposta d’aprovació de la rectificació de l’acord de Junta de Govern relatiu a l’aprovació de la
liquidació del padró de clavegueram de la urb. Son Xoriguer del mes de maig de 2019. (exp.
11010/2019).
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13 Proposta d’aprovació de la liquidació dels certificats de resident emesos per Servicaixa, període del
01.09.17 al 31.05.19 (exp. 12071/2019).
14 Proposta d’aprovació de la liquidació dels certificats de resident emesos per Servicaixa, període del
01.09.19 al 31.10.19. (12408/19)
15 Proposta desestimar recurs contra provisió de constrenyiment. (exp. 10162/2019).
16 Proposta d’aprovació del padró i liquidacions del mes de desembre de 2019 pels serveis prestats a les
instal·lacions esportives municipals i aprovació del càrrec 166/2019. (exp.12338/2019).
17 Proposta d’aprovació de la relació 8/2019 de liquidacions de l’Impost sobre increment de valors dels
terrenys de naturalesa urbana i aprovació del càrrec 161/2019. (exp. 12297/2019).
18 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe del mes de novembre de 2019 (1a
quinzena) i aprovació de 164/2019. (exp. 12298/2019).
19 Proposta d’aprovació de la relació d’autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line i aprovació
de càrrec 165/2019. (exp. 12302/2019)
20 Requerir la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte d'obra per l'adequació de les quadres de
rebuda de bestiar boví a l'escorxador municipal de Ciutadella de Menorca. (exp. 8111/2019).
21 Requerir la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte de servei de la restauració i col·locació del
bambolinó del Teatre des Born. (exp. 8117/20019).
22 Proposta d’inici l’expedient de contractació pel servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, per
a les dependències on s’ubiquen els serveis socials de l’Ajuntament de Ciutadella; per procediment
obert simplificat i tramitació ordinària. (exp. 8116/2019).
23 Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i col·locació de les cadires del Teatre des Born,
per procediment obert simplificat i tramitació ordinària. (exp. 11673/2019).
24 Adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de millora urbanització de diversos carrers de Son
Carrió: s'Abellarot; Sa Perdiu i Sa Cadernera (exp. 9597/2019).
25 Proposta d'adjudicació del contracte menor de les obres de reforma del clavegueram del carreró d'Es
Palau (moviment de terres) a l'empresa Pedres Ciutadella Serveis, S.L. (exp. 11634/2019).
26 Proposta de devolució del rebut d'aigua del 3r trimestre de 2018 a E.F.M. (exp. 420/2019).
27 Proposta de modificació del rebut d'aigua del 2 trimestre de 2019 per fuita de A.L.F. (exp. 11155/2019).
28 Proposta de modificació del rebut d'aigua del 3r i 4t trimestre de 2018 per fuita a la Comunitat de
Propietaris La Serpenton a parc. 34. (exp. 11225/2019).
29 Proposta de modificació del rebut d'aigua del 3r trimestre de 2019 per error de lectura del comptador
situat al carrer Sant Joan Bosco (exp. 11990/2019).
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30 Proposta d'aprovació i abonament del compte justificatiu corresponent a la subvenció nominativa a la
Fundació Enciclopèdica de Menorca. (exp. 10442/2016).
31 Proposta de reintegrament al SOIB de la part de la subvenció concedida pel projecte SOIB – JOVE
Qualificats Entitats Locals 2016. (exp. 9214/2016).
32 Reconeixement de deute i abonar a l'IES Josep M. Quadreado la quantitat corresponent de
subministrament d'aigua i altres reparacions dels espais utilitzats per l'Ajuntament. (exp. 10410/2019).
33 Reconeixement de deute a l'empresa Savia Proyectos y Mantenimientos SL, referent a les obres
executades al Parc Infantil dels Pins. (exp. 681/2019).
34 Reconeixement de deute a l'empresa Savia Proyectos y Mantenimientos SL, referent a les obres
executades al Parc Infantil Joan de Borbó. (exp. 681/2019).
35 Reconeixement de deute a Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de
las Mercè, referent a les despeses corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós, durant el 1r
trimestre de 2019. (exp. 11744/2019).
36 Reconeixement de deute a Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de
las Mercè, referent a les despeses corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós, durant el
2n trimestre de 2019. (exp. 11745/2019).
37 Reconeixement de deute a Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de
las Mercè, referent a les despeses corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós, durant el 3r
trimestre de 2019. (exp. 11746/2019).
38 Proposta d’abonament d’un complement de productivitat per treballs penosos realitzats pel personal
laboral el mes de setembre 2019. (exp. 10623/2019).

Ciutadella de Menorca, 2 de desembre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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