AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 8 DE NOVEMBRE 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 25
d’octubre de 2017.
2. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
2.1. Projecte bàsic de garatge auxiliar al complex d'habitatges a la urb. de Cala Blanca, pol. C, carrer
Llegeig, 7 (promotor/a M.B.C., tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep). (exp. 2330/2017).
2.2. Reforma i reconstrucció de dos habitatges en edifici al carrer de Ses Andrones, 13 (promotor/a
J.R.S.D.E., tècnic redactor/a Vivó de Salort, Sol i contractista Construccions Bep Enrich, SL). (exp.
2058/2017).
2.3. Habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa, planta pis i planta soterrani i piscina a la urb. els Delfins,
carrer Madrid, s/n (promotor/a Bonaventura Lloguers SL, tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep
i contractista Construccions Portella, CB). (exp. 2017/2017).
3. Remissió d’informe a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, relatiu al Projecte de Distribució de
Gas Natural i Instal·lació de Planta Satèl·lit de GNL, en el terme municipal de Ciutadella (zona 1), a
efectes de declaració d’utilitat pública (11349/11471-2015).
4. Remissió d’informe a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, relatiu al Projecte de Distribució de
gas Natural i Instal·lació de Planta Satèl·lit de GNL, en el terme municipal de Ciutadella (zona 1), a
efectes d’avaluació d’impacte ambiental (11350-2015).
5. Relació de factures 47/2017 (exp. 11023/2017).
6. Relació de factures 23/2017 de crèdit reconegut (exp. 11021/2017).
7. Rectificació de l’error material de l’acord pres a la Junta de Govern de dia 11.10.17, punt 11, relatiu a
l’aprovació de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
(exp. 10818/2017).
8. Proposta d’aprovació de la relació d’autoliquidacions via on-line en concepte de taxa llicència
urbanística i ICIO i aprovació els càrrecs 167, 168, 169 i 170/2017. (exp. 10811/2017).
9. Proposta aprovació de la relació 7/2017 de liquidacions d'impost sobre increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana i aprovació del càrrec 166/2017. (exp. 10807/2017).
10. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe, corresponent al mes d’octubre de 2017
(1ªquinzena) i aprovació del càrrec 162/17. (exp. 10806/2017).
11. Proposta de devolució de la fiança a la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca en
relació al contracte per al servei de neteja i manteniment de diverses zones verdes de Ciutadella (exp
10969/2017).
12. Devolució de la garantia definitiva a PRISMA MENORCA S.L. relativa al contracte de subministrament
del mobiliari dels tallers d'arts plàstiques i visuals - Palau Saura Morell de Ciutadella de Menorca (exp.
4839/2017)
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13. Proposta de sol·licitar al Consell Insular de Menorca una ampliació del termini per a l’execució
d'inversió i justificar l’obra de «Millora del carrer Mallorca entre Bisbe Comes i Plaça des Pins de
Ciutadella» inclosa dins el PIC 2016, fins al 30 d’abril de 2018. (exp. 2082/2016).
14. Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de cable i fil lumínic per arreglar els
llums de Nadal, a l’empresa Dielectro Balear SAU. (exp. 10812/2017).
15. Proposta de ratificació de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número
2377/2017, relatiu a l’abonament de la quantitat corresponents en concepte de complement de
productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i festius, furant el mes d’agost de 2017.
(exp. 9103/2017).
16. Proposta de ratificació de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número
2358/2017, relatiu a l’abonament de les hores complementàries realitzades el mes de setembre de
2017 per T.M.N. (exp. 9802/2017).
17. Proposta de ratificació de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número
2375/2017, relatiu a l’abonament de la quantitat corresponents en concepte d’hores extraordinàries.
(exp. 10204/2017).
18. Proposta de ratificació de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número
2376/2017, relatiu a l’abonament de la quantitat corresponents en concepte de complement de
productivitat per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de
setembres de 2017. (exp. 10392/2017).
19. Proposta de concessió d’una bestreta d’una mensualitat al treballador/a P.T.P. (exp. 9911/2017).
20. Proposta d’adjudicació del contracte menor per les tasques de tractament de control de processionària
mitjançant endoreràpia. (exp. 9365/2017).
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