ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 11 DE DESEMBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 4 de desembre de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicència d’obra amb projecte tècnic per a la construcció de tres habitatges i tres piscines al carrer des
Moret, parc. 10 de la urb. Cala Blanca (El promotor és Adaizar, S.L., l’arquitecte és Ana Seguí Bosch,
l’arquitecte tècnic és Francesc Sbert Torres i el contractista és José Carreño Soto, S.L.) (Exp.
12206/2018).
4 Llicència d’obra amb projecte tècnic per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de nova
planta i garatge al carrer del Príncep, 12 (el promotor i contractista és Construcciones Juan Alles Canet,
SLU, l’arquitecte és Ester Casasnovas Castany i l’arquitecte tècnic és Marc Gornés Arguimbau) (exp.
9676/2018).
5 Llicència d’obra amb projecte tècnic per a la legalització i projecte de reforma de magatzem agrícola a
la finca Sa Marjaleta, pol. 14, parc. 19 del cadastre de rústic (El promotor és Sa Marjaleta, SRM,
l’arquitecte és José Maria Capó Casasnovas, l'arquitecte tècnic és José Maria Capó Cantallops,
l'enginyer tècnic agrícola és Carlos Torres Florit i el contractista és Obres i Reformes 2030, CB.) (exp.
7271/2018).
6 Permís d’instal·lació i obres amb projecte consistents en canvi d’ús d’edifici entre mitgeres en hotel
d’interior al carrer de Sa Carnisseria, 47 (El promotor és Martínez Hawkins, S.L., l’arquitecta és Ana
Torrico García, l’arquitecte tècnic és Damià Moll Benejam, l’enginyer tècnic industrial és David Dinarés
Ferreira i el contractista és Construcciones Mesquida Torres, S.L.) (exp. 6776/2018).
7 Permís d’instal·lació i obres amb projecte tècnic per a la legalització d’una part de la nau per a
magatzem i cambres frigorífiques d’ús privat al carrer Comerciants i Botiguers, parc. Núm. 3 (El
promotor és Ca's Mariner, S.L, l’arquitecte és Joaquim Mayans Pallicer i l'enginyer industrial és José
Bosch Seguí) (exp. 676/2019).
8 Denegació de llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per a la construcció d’una caseta d’eines
i un estable a la finca anomenada «Ses Comes de Garrover», a la finca 57 del polígon 15 del cadastre
de rústic (el promotor és M.A.P.M. l’enginyer tècnic agrícola és Carlos Torres Florit i el contractista és
Construcciones Quelmi, CB) (exp. 4817/2018).
9 Proposta de restabliment de la realitat física alterada de les obres sense llicència de canvi d'ús de local,
convertit en apartament i oficina a la zona comercial de la urb. de Cap d'Artrutx. (exp. 7631/2017 – DU
10/2017).
10 Relació de factures 45/2019 (exp. 12473/2019).
11 Relació de factures 46/2019 (exp. 12777/2019).
12 Proposta d’aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació dels
càrrecs 162/2019 i 163/2019 (exp.12485/2019)
13 Proposta d'inici l'expedient de contractació de les obres del Projecte de millora de diverses voreres a la
urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda) (exp. 12623/2019)
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14 Proposta d’aprovació de la factura corresponent a les feines realitzades per canvi de la coberta de les
grades del camp de futbol de Sant Antoni i pagament a l’empresa Pons I mestres, S.L. (exp.
10062/2019)
15 Proposta de concessió bestreta d’una mensualitat a G.P.V. (exp. 12714/2019)
16 Proposta de concessió ajut per natalitat a J.L.M. (exp. 9562/2019)
17 Proposta d’abonament premi d'antiguitat per 20 anys de servei a J.P.A. (exp. 12263/2019)
18 Proposta d’abonament indemnitzacions per raó del servei del personal electe municipal (exp.
9630/2019)
19 Proposta d’abonament indemnitzacions per raó del servei del personal laboral i funcionaris (exp.
11588/2019)
20 Proposta d’aprovació i abonar la certificació 1a de les obres del projecte d’una instal·lació solar
fotovoltaica de 60 Kw per autoconsum a la coberta de la piscina municipal Tita Llorens a l’empresa Inay
Energias, S.L. (exp. 12253/2019).

Ciutadella de Menorca, 9 de desembre de 2019
L’alcaldessa accidental
Noemí Camps Villalonga
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