AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 11 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 27 de
setembre de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Sant Sebastià, 16 (promotor/a J.A.S.D.,
tècnic redactor/a Pons Vidal, C. Fernando i contractista Construccions Bep Enrich, SL). (exp.
4826/2016).
3.2. Canvi parcial de forjats en habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Sa Davallada, 1 de la urb. de Cala
en Blanes (promotor/a J.P.M., tècnic redactor/a Pepe Ignasi Llufriu Anglada i contractista Obres
Pedro Bosch, SL). (exp. 1566/2017).
3.3. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer de Sa Galera,129 de la urb. de Cap d'Artrutx (promotor/a
Mar Blanca, CB, tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Construccions Bep Enrich,
SL). (exp. 6466/2017).
3.4. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer de Sa Galera, 130 de la urb. Cap d'Artrutx, 130
(promotor/a Mar Blanca, CB, tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Construccions
Bep Enrich, SL). (exp. 6456/2017).
4. Modificació de plànols de projecte de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de
Domingo Savio, 15 (promotor/a M.P.F., tècnic redactor/a Pons Fedelich, Sebastià i contractista
Construccions Bep Enrich, SL). (exp. 10545/2016).
5. Projecte d'execució de restauració, reforma i rehabilitació d'habitatge rural per a agroturisme al camí del
Barranc (Son Mestres de Dalt), pol. 18, parc. 62 del cadastre (promotor/a SK Farm House Menorca SL,
tècnic redactor/a Barca Mir, Miguel i contractista Virfin Menorca SL). (exp. 893/2016).
6. Relació de factures 42/2017. (exp. 9949/2017).
7. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe del mes d’agost de 2017 (2a quinzena) i
aprovació de càrrec 142/2017. (exp. 9845/2017).
8. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe del mes de setembre de 2017 (1a
quinzena) i aprovació del càrrec 151/2017. (exp. 9849/2017),
9. Proposta d’aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal, juliol 2017 i
aprovació del càrrec 144/2017. (exp. 9847/2017).
10. Proposta d’aprovació dels rebuts per l’ocupació al mercat i mercadets, lloguer de finques i locals
diversos de propietat municipal, octubre 2017 i aprovació de càrrec 155/2017. (exp. 9904/2017).
11. Proposta d’aprovació de la relació 6/2017 de liquidacions d'impost sobre increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana i aprovació del càrrec 156/2017. (exp. 9907/2017).
12. Proposta de denegació de la petició compensació de deute a l’entitat Gruas Quintana Menorca. (exp.
9615/2017).
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13. Proposta de devolució de la garantia provisional al/a la Sr./Sra. R.V.T relativa a la licitació de la
concessió d’ús privatiu del domini públic per a l’explotació de diferents serveis de temporada a les
platges del municipi de Ciutadella de Menorca. (exp. 10836/2016).
14. Proposta d’adjudicació de contracte del servei de direcció, docència i gestió de l'escola municipal de
música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella per procediment
obert,(exp. 3332/2017).
15. Proposta d'iniciació de l'expedient de contractació del subministrament de vestuari en destinació a la
plantilla de la policia local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 3771/2017).
16. Ratificació del contingut de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 221 de
2017, de requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte del servei de redacció del
projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les
obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca (exp. 6881/2017).
17. Proposta d'adjudicació del contracte menor per canviar el mallatge de les dues pistes de pàdel
municipals, a l'empresa Dani Ccomellas Cursach. (exp. 7801/2017).
18. Proposta d'adjudicació del contracte menor per la repararció de l'enrajolat de les entrades al Pavelló
Annex, a l'empresa Dayma Pavimentos S.L. (exp. 7932/2017).
19. Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de 5.500 litres de gasoil pel pavelló
municipal i pistes de tennis, a l'empresa Somexga S.A. (exp. 8765/2017)
20. Proposta d'adjudicació del contracte menor per la reparació de les deficiències en els ciurcuits i dipòsits
d'ACS que està espatllat del cjmpa municipal de futbol Sant Antoni, a l'empresa Barber Coll Group S.L.
(exp. 8769/2017).
21. Proposta d'abonament al/a la funcionàri/a M.S.A. la part descomptada del mes de juliol de 2016 del
complement com a secretària de la comissió informativa de l'Àrea Socioeducativa. (exp. 6245/2017).
22. Proposta de canvis dels funcionaris assignats a la secretaria del patronat municipal d'escoles infantils i
de la Comissió informativa de l'Àrea Socioeducativa. (exp. 9984/2017).
23. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Fundació per a
Persones amb Discapacitat de Menorca per a la contribució en la promoció i defensa d’unes condicions
bàsiques que garanteixin l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència.
(exp. 6321/2017).
24. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. S.V.K.
(exp. 7158/2017).
25. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. A.J.C.G. (exp. 8294/2017).
26. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. M.O.R.
(exp. 8396/2017).
27. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. J.L.P.L. (exp. 8753/2017).
28. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. M.P.P.W. (exp. 9022/2017)
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