AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 21 DE JUNY DE 2017 A LES 9.30 HORES.
1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el dia 7 de
juny de maig del 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Ampliació d'habitatge entre mitgeres al carrer Orient, 39 (promotor/a J.F.L.V., tècnic redactor/a Torrico
Garcia, Ana i contractista Torres de Tomas, Antonio). (exp. 9738/2016).
3.2. Projecte bàsic de reforma de garatge en planta baixa per a conversió i ampliació en habitatge
unifamiliar a la travessera de Sant Jordi, s/n (promotor/a S.C.D., tècnic redactor/a Capo Casasnovas,
Josep). (exp. 9823/2016).
3.3. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. De Sa Caleta-santandria, al carrer del Signe Verge, 16
(promotor/a M.I.A.A., tècnic redactor/a Morro Marti, Joan J. I contractista Valeriano Allés Canet, SL).
(exp. 8415/2016).
3.4. Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a la urb. de Cala Morell, carrer Piscis Austral, 253 - 263
(promotor/a H.K.S., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Montes Gutierrez,
Rafaela). (exp. 9828/2016).
4. Inadmetre el recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern de dia 23.03.16.
Promotor: F.B.M. (exp. 5895/2016).
5. Relació de factures 25/2017. (exp. 6200/2017).
6. Proposta d’aprovació de la compensació dels deutes de la factura per serveis amb sancions de trànsit
en via executiva. (exp. 4321/2017).
7. Proposta de desestimar els escrits presentats per A.C.G.R. contra la provisió de constrenyiment i
revocació de l'embargament. (exp. 8056/2017).
8. Proposta d’estimar parcialment l’escrit presentat per Burguers de Llevant SL contra la provisió de
constrenyiment i diligències d'embarg. (exp. 860/2017).
9. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos derivada de la taxa del servei de parquímetres
corresponent al període del 01.05.17 al 31.05.17. (exp. 6131/2017).
10. Rectificació de l’error material en l'acord de la Junta de Govern celebrada el dia 24.05.17, relatiu a
l'aprovació de les liquidacions de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
(exp. 6059/2017).
11. Proposta d’aprovació de la relació de liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal durant
el mes de març del 2017. (exp. 6060/2017)
12. Proposta d’aprovació de la liquidació dels ingressos en concepte d’emissió de certificats de resident,
d’empadronament, convivència i històrics, del mes d’abril del 2017. (exp. 5846/2017).
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13. Proposta d'aprovació del contracte per a llogar d'una nau industrial situada al carrer Bijuters, 32 per a
ús de la brigada municipal. (exp. 6188/2017).
14. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres de millora del carrer Mallorca, 2a fase,
a adjudicar per procediment obert, tramitació ordinària, únic criteri d'adjudicació, a l'empresa
Construccions Olives, S.L. (exp. 1965/2017).
15. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament mitjançant adquisició de 1000
comptadors d'aigua potable, a adjudicar per procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent, a
l'empresa Elster Medición SAU. (exp. 791/2017).
16. Proposta de devolució de la devolució de la garantia provisional prestada per l'entitat «Ponent Menorca,
CB» per a la participació en la licitació de la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per
a l'explotació per a tercers de diferents instal·lacions temporals a les platges del municipi de Ciutadella
de Menorca per a les temporades 2017/2018 (lot 2). (exp. 10836/2016)
17. Proposta de reconeixement del segon deute a favor de Reciclatges Son Salomó, SAL. i de Gruas
Quintana Menorca, S.L pels serveis de retirada de vehicles prestats a la policia. (exp. 5449/2017).
18. Proposta de rectificació de l'acord de la Junta de Govern de dia 10 de maig de 2017 punt 25 i aprovar la
liquidació de la taxa 065 corresponent al cànon d'ocupació i aprofitament del DPMT per als serveis de
temporada a les platges de Ciutadella durant el 2017. (exp. 4029/2017).
19. Proposta d’aprovació inicial del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19,
UA 20 i UA 21). (exp. 6208/2017).
20. Proposta d’aprovació de la certificació número 1 -única- Febrer 2017 corresponent a les obres de
millora del paviment en el camí de Son Saura. (exp. 2916/2017).
21. Proposta d’aprovació de la certificació número 1 -febrer 2017- corresponent al contracte de les obres en
el projecte de millora al carrer Mallorca 1a fase. (exp. 3298/2017).
22. Proposta d’aprovació de la certificació número 3 – darrere- (juny 2016) corresponent al contracte de
millora de l’accés a la urbanització de Cala Blanca. (exp. 3298/2017).
23. Proposta d’aprovació de la certificació número 2 -març 2017- corresponent al contracte de les obres en
el projecte ce millora al carrer Mallorca 1a fase. (exp. 3819/2017).
24. Proposta d’aprovació de la certificació d’obra -única- corresponent al contracte de les obres en el
projecte de restauració dels baluards del Bastió de Sa Font i Bastió del Governador de Ciutadella.
(4556/2017).
25. Proposta de modificació de l’acord de Junta de Govern de dia 26 d’abril de 2017 en relació a l’aprovació
del complement de productivitat per servei realitats en caps de setmana i X0. (exp. 6040/2017).
26. Proposta d'adjudicació del contracte menor per la contractació d'un programa de seguiment de les
proliferacions d'algues nocives a Cala Blanca, a l'empresa Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L.
(exp. 5811/2017).
27. Proposta d'adjudicació del contracte menor pel servei de manteniment dels contenidors soterrats de
Ciutadella, a l'empresa Equipos i Servicios del Nordeste, S.L. (exp. 6065/2017).
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28. Proposta d’aprovar de la sol·licitud, al Consell Insular de Menorca, de modificar el conveni instrumental
de subvenció entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de ciutadella per dotar el Teatre Municipal
des Born de mobiliari i equipament escènic. (exp. 1183/2015)
29. Proposta d'atorgament del premi a l'obra guanyadora del concurs de vídeos de Sant Joan 2017. (exp.
2900/2017).
30. Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos per fotocòpies i impressions a la biblioteca pública
Municipal Casa de Cultura, durant el període del 9 de març al 15 de juny de 2017. (exp. 6241/2017).
31. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb UNICEF per al programa Ciutats Amigues de la
Infància. (exp. 5124/2017).
32. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Associació Cultura Activa Menorca per al
Projecte Club D’estiu 2017. (exp. 6080/2017).
33. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació pel
Foment d'Activitats Educatives per al projecte Escola d'Estiu 2017. (exp. 6084/2017).
34. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella per a la realització del treball efectiu dels alumnes treballadors del projecte de garantia
Juvenil "Cap d'Artrutx". (exp. 6089/217).
35. Proposta de denegació d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. Y.A.A.
(exp. 5439/2017).
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