AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 4 D’OCTUBRE 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 20 de
setembre de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Nova llicència per acabament i modificació de l'habitatge núm. 1 del projecte de dos habitatges
unifamiliars entre mitgeres al camí Vell de Maó, 9-bis (promotor/a E.F.T., tècnic redactor/a Pons Vidal,
C. Fernando i contractista Mesquida Bagur, Damia). (exp. 767/2017).
3.2. Piscina a urb. Son Oleo, via Mestre Vives,11 (promotor/a P.V.N., tècnic redactor/a Moll Benejam,
Damià i contractista Tandrisa, SL). (exp. 11213/2016).
3.3. Piscina a urb. Cala en Bosc, carrer Llevant, 17 (promotor/a J.L.M.G., tècnic redactor/a Segui Bosch
Ana i contractista Garriga Canet, SL). (exp. 10567/2016).
3.4. Reforma d'habitatge entre mitgeres al carrer d'Alaior, 47 (promotor/a E.M.F.G., tècnic redactor/a
Apesteguia Nadal, Miquel Angel i contractista Mesquida Bagur, Damia). (exp. 6710/2016).
4. Pròrrogues de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
4.1. Pròrroga de la llicència d'obres de projecte per la distribució d'un habitatge entre mitgeres al carrer
Vila Juaneda, 7 en planta baixa (promotor/a F.P.P., tècnic redactor/a Pons Mercadal, Jordi i
contractista construccions josep Olives, SL). (exp. 6755/2017).
4.2. Pròrroga del permís d'instal·lació i obres per construcció d'un aljub per estampació de camisetes i
prendes de vestir al carrer dels Fusters, - poici,5, mòduls 2 i 9, parcel·la 11 del sector B-7 (promotor/a
Idees Menorquines SL, tècnic redactor/a enginyer industrial: Bernat Coll Mercadal i contractista
Tumeu Aguilera, SL). (exp. 6866/2017).
4.3. Pròrroga de llicència d'obres d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a urb. Son Blanc, carrer de
s'Alumini, 44 (promotor/a A.P.C., tècnic redactor/a Pons Vidal, C. Fernando i contractista Cifre Salas,
Antonio). (exp. 6853/2017).
5. Modificació de plànols de llicència de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a la Urb. de
Cala Banca, pol. B, carrer dels Arbocers, parcel·la 134. (promotor P.P.B., arquitecte joan Mayans
Pallice, arquitecte tècnic Jordi Castell Pujols i contractista Invesiones y Desarrollo Menorquin, SL. (exp.
1197/2017).
6. Legalització d'ampliació d'habitatge a urb. Cap d'Artrutx, passeig Marítim, 55 (promotor/a J.C.V. i tècnic
redactor/a Segui Triay, Lorenzo). (exp. 10440/2016).
7. Devolució del 50% de l’import satisfet en concepte de taxa per llicència urbanística. Promotor: Cruz
Roja Española (exp. 4030/2016).
8. Projecte d'execució de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i dependències annexes al camí
den Serreynat -finca Son Mes Cor- (Son Mescó) (promotor/a D.G.T., tècnic redactor/a Vivó de Salort,
Sol i contractista Construccions Portella, CB). (exp. 4896/2017).
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9. Permís d’instal·lació i obres per supressió de barreres arquitectòniques, nou gimnàs i vestidors del Ceip
Pintor Torrent al carrer del Pintor Torrent, s/n (promotor/a Ibisec i tècnic redactor/a Jordi Manent,
Vicente l.). (exp. 5725/2017-5002/2015).
10. Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’apartat quart de l’acord de la Junta de Govern
de dia 24 de maig de 2017, punt 4t, contra la liquidació practicada. Promotor: J.E.S. (exp. 8719/2017).
11. Denegació de la pròrroga de llicència d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a urb. Cala Blanca, pol A,
avinguda de Cala Blanca, 40-42 (promotor/a N.A.C., tècnic redactor/a Pons Vidal, C. Fernando i
contractista Sanchez Coll Construcciones SL). (exp. 4999/2017).
12. Relació de factures 40/2017. (exp. 9654/2017).
13. Relació de factures 41/2017. (exp. 9655/2017).
14. Relació de despeses 2/2017. (exp. 9653/2017).
15. Aprovació del padró de clavegueram de les urbs. Torre del Ram, Cala en Blanes i Calespiques,
corresponent al mes d’agost del 2017. (exp. 9036/2017).
16. Aprovació del padró de clavegueram de la urb. de Son Xoriguer, corresponent al mes d’agost 2017.
(exp. 9035/2017).
17. Proposta d’aprovació de la liquidació d'ingrés per venda d’entrades de l’obre de teatre «Un Tramvia
Anomenat Desig». (exp. 2329/2017).
18. Proposta d’aprovació de la liquidació matances particulars de l'escorxador (rebuts del 1031 al 1037).
(exp. 6776/2017).
19. Proposta d’aprovació liquidació certificats emesos per l'OAC, període del 01.06.17 al 30.06.17) (exp.
9400/2017).
20. Proposta d’aprovació liquidació certificats emesos per l'OAC, període del 01.07.17 al 31.07.17) (exp.
9401/2017).
21. Proposta d’aprovació de la liquidació dels certificats emesos per l'OAC, durant el període del 01.08.17
al 31.08.17) (exp. 9402/2017).
22. Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts corresponents a les quotes fixes d'aigua i
clavegueram al/a la Sr./Sra. MTLL. (exp. 5945/2017).
23. Proposta d’aprovació del padró i de la liquidació dels serveis d’assistència domiciliària i menjar a
domicili agost 2017 i aprovació del càrrec 143/2017. (exp. 9514/2017).
24. Proposta d’aprovació del padró fiscal de l'IAE exercici 2017 i aprovació del càrrec 147/2017. (exp.
9515/2017).
25. Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament del sector Serpentona, del
mes d’agost del 2017 i aprovació del càrrec 148/2017. (exp. 9595/2017).
26. Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament del sector Los Delfines i
part de Cala en Blanes, del mes d’agost del 2017 i aprovació del càrrec 149/2017. (exp. 9593/2017).
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27. Proposta d’aprovació del padró de vedats privats de caça exercici 2017 i aprovació del càrrec
141/2017. (exp. 9596/2017).
28. Contractació de les obres de millora del paviment de diversos camins (de La Vall i Cala en Turqueta)
del terme municipal de Ciutadella de Menorca, per lots. (exp. 1789/2017).
29. Proposta de nomenament dels responsables del contracte i de constitució de l'equip de treball previst
als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que regeixen
el contracte de servei dels treballs d'estudi, redacció i revisió del pla general d'ordenació urbana del
terme municipal de ciutadella de Menorca. (exp. 9660/2017).
30. Proposta d’eliminació de la documentació duplicada i sense valor administratiu en el fons documental
de l’arxiu administratiu. (exp. 7289/2017).
31. Proposta d’adjudicació del contracte menor dels treballs de poda d’arbres per a diversos carres de
Ciutadella, a l'empesa Centre de Jardineria Ciutadella. (exp. 9021/2017).
32. Proposta d’aprovació de la liquidació del 3 r trimestre de l’aportació municipal sense contraprestació
directa al Consorci de Residus i Energia de Menorca. (exp. 9135/2017).
33. Proposta d’aprovació del conveni per al desenvolupament del programa «Escacs a les escoles 2017»
entre el Consell Insular de Menorca, els ajuntaments de Maò, Ciutadella, Alaior, Es Castell, Ferreries i
Es Mercadal i la Delegació a Menorca de la Federació Balear d’Escacs. (exp. 7543/2017).
34. Proposta de ratificació de la resolució d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2138/2017 relativa a
la liquidació de dies de vacances no gaudits per part de M.R.S.P. (exp. 6403/2017).
35. Proposta de ratificació de la resolució d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2136/2017 relativa a
la pròrroga del contracte i liquidació dels dies de vacances no gaudits per part de C.O.V. ( exp.
7336/2017).
36. Proposta de ratificació de la resolució d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2146/2017 relativa a
l'abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris al personal funcionari. (exp. 9039/2017)
37. Proposta de ratificació de la resolució d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2143/2017 relativa a
l’abonament de les hores complementàries a M.T.M.N. (exp. 9098/2017).
38. Proposta de ratificació de la resolució d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2139/2017 relativa a
l’abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris al personal laboral. (exp. 9102/2017).
39. Proposta d’abonament dels serveis realitzats durant les festes de Sant Joan 2017 pel funcionari de
l’Ajuntament de Santaella (Còrdova) R.L.B. (exp. 6751/2017).
40. Proposta d'abonament als empleats municipals, contractats en règim laboral, les quantitats
corresponents per les despeses per raó de formació no reglada. (exp. 8100/2017).
41. Proposta d'abonament a M.S.A., la quantitat corresponent com a premi per haver complert 20 anys
d'antiguitat a l'Administració pública. (exp. 8686/2017).
42. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. M.O. (exp. 6791/2017).
43. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. C.M.S.M. (exp. 8420/2017).
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44. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. C.M.T. (exp. 7738/2017).
45. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge (subministrament
elèctric) al/a la Sr./Sra. C.M.C. (exp. 2021/2017).
46. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte sociosanitari al/a la Sr./Sra. D.C.H.
(exp. 7366/2017).
47. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. M.P.F.
(exp. 7736/2017).
48. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. V.L.C. (exp. 7064/2017).
49. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. A.P.P.
(exp. 6910/2017).
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