AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 18 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 4
d’octubre de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Piscina i pavimentació exterior de l'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Dormidor, 47 de la urb. de Cala
en Bosc (promotor/a C.M.M., tècnic redactor/a Moll Taltavull, Cristina i contractista Amengual Salord,
Juan Carlos). (exp. 10696/2016).
3.2. Enderroc d'habitatge unifamiliar adossat al carrer Ferreries, 1 (promotor/a M.A.L.A., tècnic redactor/a
Paradis Medina, Oscar i contractista Construccions Bep Enrich, SL). (exp. 3356/2017).
3.3. Habitatge unifamiliar adossat al carrer Ferreries, 1 (promotor/a M.A.L.A., tècnic redactor/a Paradis
Medina, Oscar i contractista Construccions Bep Enrich, SL). (exp. 3357/2017).
3.4. Construcció de piscina i renovació de rentador a habitatge unifamiliar entre mitgeres a carrer des
Degollador, 24 (promotor/a S.P.F., tècnic redactor/a Pons Fedelich, Sebastià i contractista
Construccions Bep Enrich, SL). (exp. 2990/2017).
4. Llicència per legalització de tancament horitzontal de terrasses i rentadors als apartaments 205 i 206
del complexe "Solmar" AL CARRER Xaloc, parc. 20A i 21A de la urb. Cap d'Artrutx (promotor/a M.C.C.,
tècnic redactor/a Segui Bosch Ana ). (exp. 10984/2016).
5. Denegar la sol·licitud d'incorporar a l’ordenació l’habitatge situat al camí de Son Fornaris, parcel·la 124,
pol. 3 -Son Carballo- (promotor/a L.C.G. i tècnic redactor/a Sánchez Merchan, Maria Jesús). (exp.
6760/2015).
6. Permís d’instal·lació i obres per nova llicència de garatge a planta baixa i obres de reforma i ampliació
d'edifici de 6 habitatges entre mitgeres situats al carrer de Formentera, 7 (promotor/a Inmuebles Sa
Galera, SL, tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Obres i Reformes Capo Moll SL).
(exp. 3969/2016).
7. Relació de factures número 43/2017. (exp. 10166/2017).
8. Proposta de modificació del contracte de les obres del carrer Mallorca (1a fase) adjudicades a
Construccions Olives, SL. (exp. 8555/2016).
9. Proposta per sol·licitar al Consell Insular de Menorca l’ampliació del termini per dur a terme les obres
de millora de la pavimentació del camí de Cala en Turqueta (exp. 570/2017).
10. Proposta d’ampliació del termini per adjudicar les obres dels projectes següents: Millora de la xarxa de
clavegueram, pluvials i aigua potable del carrer del Roser i el Beat Ramón 1 a fase, del projecte de
millora de la mobilitat, il·luminació i accessibilitat de l’entorn del Canal Salat i del projecte de reforma de
l’enllumenat públic de l’av. Simón de Olivar. (exp. 1404/2017).
11. Proposta d'aprovació del reconeixement de crèdit a favor de Serveis d'Escorxador SCL, per les factures
de transport i repartiment de canals de l'escorxador municipal durant el 2017. (exp. 9535/2017).
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12. Proposta d'aprovació del conveni amb el Forum Ets Menorca per a la cessió de l'espai corresponent a
l'aula anomenada biblioteca de l'edifici ubicat al carrer Pius VI, 21 de Ciutadella. (exp. 8510/2017).
13. Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2155/2017,
relativa a incloure dins la quitança-liquidació de M.M.M. la quantitat corresponent en concepte del seu
dret a vacances que no va poder gaudir abans de finalitzar el contracte. (exp. 5784/2017)
14. Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2220/2017,
relativa a la jubilació voluntària amb data 09/10/2017 de C.F.M. (exp. 9199/2017).
15. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració permanent entre l'Ajuntament de Ciutadella i el
Consell Insular de Menorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris del municipi.
(exp. 5163/2017).
16. Proposta d'aprovació de la liquidació per venda d'entrades i publicacions del Museu Municipal de
Ciutadella Bastió de Sa Font corresponent al mes de setembre de 2017. (exp. 10105/2017).
17. Proposta d'aprovació de la petició d'ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils amb
alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) i de la convocatòria corresponent a l'any 2017
pels 5 centres de titularitat municipal. (exp. 10200/2017).
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