AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 13 DE DESEMBRE DE 2017 A LES 9.30 HORES.
1. Comunicacions d’Alcaldia.
2. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
2.1. Ampliació i reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a Paborde Martí, carrer del, 18 (promotor/a
DRD, tècnic redactor/a Lluch Taltavull, Joan i contractista construccions Portella, cb). (exp. 2017/4022).
2.2. Enderroc d'habitatge unifamiliar aïllat a Sant Nicolau, camí de, 103 (promotor/a MAMS, tècnic
redactor/a Torres Pujol, Esteban i contractista Valeriano Allés Canet, sl). (exp. 2017/6686).
2.3. Enderroc d'habitatge entre mitgeres a Príncep, carrer del, 12 (promotor/a Construcciones Juan Alles
Canet, sl, tècnic redactor/a Gornes Arguimbau, Marc i contractista Construcciones Juan Alles Canet, sl).
(exp. 2017/5696).
2.4. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a urb.Cala en Bosc, circumval·lació via de, 56 (promotor/a Mar
Blanca, cb, tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista construccions Bep Enrich, sl). (exp.
2017/6716).
2.5. Nova llicència i modificació de plànols per a l'acabament d'habitatge a edifici plurifamiliar entre mitgeres
a Sant Nicolau, camí de, 53-2n-e (promotor/a PEB, tècnic redactor/a Moll Cosp, Clara i contractista
Joan Miquel Llompart Jover construccions, sl). (exp. 2017/6172).
2.6. Piscina i reforma de dos habitatges a urb.cap d'artrutx, Illa de ses Bledes, carrer, 26 (promotor/a FPP i
CFC, tècnic redactor/a Pons Mercadal, Jordi i contractista Construcciones Toni Moll, sl). (exp.
2017/4969).
2.7. Piscina a urb.serpentona, Riu, passeig, s/n, hotel Cala Caldana & Villas d'Aljandar (promotor/a
Promocion y desarrollo turistico de Menorca, sl, tècnic redactor/a Ggrcia Hernandez, Rafael i Farreny
Riera, Cristina i contractista Antonio Gomila, sa). (exp. 2017/7111).
3. Permís d’instal lació i obres consistents en reforma i ampliació de l'hotel "Casas del Lago" a urb.cala en
Bosc, circumval·lació, via de, 5 (promotor/a Menorcanaria sl, tècnic redactor/a Pons Vidal, C. Fernando
i contractista Obra Nova Ciutadella sl). (exp. 2016/8581).
4. Relació de factures 52/2017 (exp. 12280/17).
5. Relació de factures 24/2017 de crèdit reconegut (exp. 12278/17).
6. Proposta denegació sol·licitud de bonificació de IBI exercici 2017 (exp. 10795/2017).
7. Proposta denegació sol·licitud de bonificació IBI exercici 2017 (exp. 11381/2017).
8. Proposta d'aprovació rebuts ocupació a mercats i mercadets, lloguers de finques i locals diversos de
propietat municipal DESEMBRE 2017. Aprovació càrrec, 182/2017. (exp. 11826/2017).
9. Proposta aprovació relació 8/2017 de liquidacions d'impost sobre increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana. Aprovació càrrec 183/2017. (11849/17)
10. Proposta aprovació liquidació 1,5% de l'ocupació de sol, vol i subsòl, 3 r trimestre de 2017 cala Blanca
Pg. C, Sa Caleta i Santandria. (exp. 11850/2017).
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11. Proposta aprovació lpadró clavegueram, de l'ocupació de sol, vol i subsòl, 3 r trimestre de 2017 urb.
cala Blanca Pg. C, Sa Caleta i Santandria. (exp. 11851/2017).
12. Proposta aprovació liquidacions serveis prestats a l'escorxador municipal el mes de setembre de 2017.
aprovació càrrec 185/2017. (exp. 12025/17).
13. Proposta aprovació liquidacions serveis prestats a l'escorxador municipal el mes d'octubre de 2017.
aprovació càrrec 186/2017. (exp. 12026/17).
14. Proposta aprovació càrrec comptable 184/17 de la prestació de serveis funeraris i cementiris
municipals. (exp.12027/17).
15. Proposta aprovació padró liquidacions desembre 2017 pels serveis rpestats a les instal.lacions
esportives. aprovació càrrec 187/2017. (exp. 12133/17).
16. Proposta aprovació rebuts de denúncies per infraccions de trànsit. aprovació càrrec 189.2017 (exp.
12134/17).
17. Proposta aprovació relació rebuts ingrés directe novembre 2017 (2ª quinzena). aprovació càrrec
188/17. (exp. 12139/17).
18. Proposta de reconeixement de deute pel concepte de lloguer de nau taller mecànic, lloguer d'eines
taller mecànic i lloguer de maquinària exp.12333/2017).
19. Proposta d'abonament a l'entitat a l'entitat Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Mare de Déu
de la Mercé, de les despeses corrents de manteniment del 1 r trimestre de 2017 del pavelló municipal de
Calós (exp. 7293/2017).
20. Proposta d'aprovació de l'abonament a l'entitat Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Mare de
Déu de la Mercé, de les despeses corrents de manteniment del 4 t trimestre de 2016 del pavelló
municipal de Calós (exp. 7294/2017).
21. Proposta d'aprovació de la certificació d'obra núm. 3 (liquidació desembre 2016) en el projecte de
pavimentació a l'avinguda Palma de Mallorca, carrer Muradeta i camí Caragol de Ciutadella (exp.
11033/2017).
22. Proposta de ratificació de la resolució per la qual se sol·licita la pròrroga de la subvenció de dos
AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL per l'exercici 2017/2018 (exp. 11068/2017).
23. Proposta de devolució de la fiança del contracte del servei de lloguer i manteniment dels sanitaris
portàtils a les platges de Ciutadella de 2016-2017, al contractista LLOGUER DE SANITARIS
PORTÀTILS SL (exp. 11884/2017).
24. Proposta d'adjudicació del contracte d'execució del projecte millora del paviment del camí de La Vall
(Lot 1), projecte millora del paviment del camí de cala en Turqueta (Lot 2), de Ciutadella de Menorca, a
l'empesa JUAN MORA SA (exp. 1789/2017).
25. Proposta de ratificació del contingut de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
002583 de 2017, de requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte de les obres
previstes en el projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/del
Roser i Beat Ramon Llull (1a fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca (exp. 8388/2017)
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26. Proposta d'aprovació de l'expedient i Plec de Clàusules administratives Particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del subministrament d'un vehicle tipus camió
trabuc amb destinació a la brigada d'obres de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca per procediment
obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació (exp. 12051/2017).
27. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. T.J.B.E. (exp. 8752/2017).
28. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. L.G.A. (exp. 9715/2017).
29. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. I.D.V.A. (exp. 10251/2017).
30. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. U.V.S.V.
(exp. 10526/2017).

Ciutadella de Menorca, 11 de desembre de 2017
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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