AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE DIA 26 DE GENER DE 2018 A LES 9.00 HORES.

1.
2.

Comunicacions d'Alcaldia.
LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
2.1 Projecte bàsic d'habitatge unifamiliar aïllada i piscina a Urb. Sa Caleta-Santandria, Escorpí,
carrer del signe, 6, parc. 33 (promotor/a F. P. S. I J. S. de P. G. i tècnic redactor/a Francisca Pons
Salort). (EXP. 9360/2017)
2.2 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllada amb piscina a Urb. Cala Blanca, pol. A,
carrer de s'Esparrall, 13 (promotor/a D. M. C., tècnic redactor/a Josep Casasnovas Capó i
contractista Construccions Portella CB). (EXP. 7990/2017).
2.3 Nau per bestiar boví i equí a Camí D'Alpare, Finca Alpare, parc. 6 del polígon 14 (promotor/a
El Pare SRM, tècnic redactor/a enginyer tècnic agrícola: José Calero Casasnovas i contractista
Maria Isabel Pallicer Camps). (EXP. 1900/2009).

3.

Permís d'instal·lació i obres per a canvi d'ús de local comercial en planta baixa per a dos garatges
al carrer Gustavo Mas, 6 (promotor/a I. M. P., tècnic redactor/a Oscar Paradís Medina i contractista
Nicolás Bosch SL). (EXP: 6377/2016).

4.

Acceptació del desistiment de la sol·licitud de divisió horitzontal al carrer de Sa Galera, 84 A i B de
la urb. Cap d'Artrutx i devolució parcial d'ingressos indeguts en concepte de taxa per llicència
urbanística. Promotor: J. L. G. T.. (EXP. 10755/2016).

5.

Proposta adjudicar el contracte menor de serveis per a l'execució de 205 ml de rasa d'aigua per a
tres hidrants a instal·lar al Passeig Sant Nicolau, a l'empresa EXCAVACIONS MOLL SL.(EXP.
307/2018)

6.

Proposta adjudicar el contracte menor de serveis per efectuar una campanya de detecció de fuites
a la xarxa d'aigua potable, a l'empresa AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA
SAU, (EXP. 450/2018).

7.

Proposta adjudicar el contracte menor de serveis per efectuar el control sanitari de l'aigua potable
de consum humà l'any 2018, a l'empresa PIMELAB CENTRO TECNOLÓGICO. (EXP. 86/2018).

8.

Proposta adjudicar el cloteig del tram d'accés des de la ronda Sud al camí de la Trinitat a
l'empresa Juan Mora SA (exp. 738/2018).

9.

Proposta adquirir hipoclòrit sòdic per a l'any 2018 a l'empresa Menorca Neta SL. (EXP. 456/2018).

10. Proposta aprovació liquidació certificats emesos per l'oac de resident, d'empadronament,

convivència i històrics, novembre 2017. (EXP. 455/2017).
11. Proposta aprovació liquidació certificats emesos per l'oac de resident, d'empadronament,

convivència i històrics, desembre 2017. (EXP. 457/2017).
12. Proposta aprovació liquidació certificats emesos per l'oac de signes externs, exercici 2017. (EXP.

458/2017).
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13. Proposta aprovació liquidació compulses efectuades per l'oac, talonaris del núm. 4701 al 5200.

(EXP. 454/2018).
14. Proposta aprovació liquidació 1,5% ocupació del sol, vol i subsol del 4rt trimestre de 2017. (EXP.

495/2018).
15. Proposta aprovació padró subministrament aigua potable, servei clavegueram i cànon sanejament

nucli urbà i urbanitzacions, 4rt trimestre 2017. (EXP. 444/2018).
16. Proposta aprovació padró clavegueram urb. c. blanes 1 i 2, torre del ram 1 i 2 i urb. calespiques,

desembre 2017. (EXP. 372/2018).
17. Proposta aprovació padró clavegueram urb. Son Xoriguer, desembre 2017. (EXP. 371/2018).

18. Proposta abonament 3er pagament despesa plurianual Santa Rita. (EXP. 778/2018).
19. Proposta abonament 2n i darrer pagament de la despesa plurianual derivada del projecte d'obres

de la piscina municipal a l'aire lliure (sentencia 360/15 de data 16 d'octubre de 2015). (EXP.
794/2018).
20. Proposta abonament anualitat 2018 (2n pagament) despesa plurianual derivada de la sentencia

383/15 de 27.10.2015. (EXP. 797/2018)
21. Declaració deserta de la licitació del contracte de subministrament d'un vehicle tipus camió trabuc

amb destinació a la brigada d'obres de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. (EXP. 12051/2017).
22. Proposta d'adjudicar el contracte menor de subministrament per encarregar els decorats i

escenografies per ambientar el carnaval 2018, a la professional Silvia Vivó Caules. (EXP.
274/2018).
23. Proposta aprovació de la liquidació d'ingressos per venda d'entrades i publicacions del Museu

Municipal de Ciutadella Bastió de Sa Font, corresponent al mes de desembre 2017, entre el 5 i el
30 de desembre de 2017. (EXP. 490/2018).
24. Aprovació conveni individual per a la participació en el servei d'inserció socioassistencial (ILSA) de

persones amb discapacitat amb perfil de centre ocupacional, entre l'Ajuntament de Ciutadella i la
Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca. (EXP. 598/2018).
25. Proposta d'encarregar la redacció d'un projecte i memòria valorada, de les actuacions que s'han

de dur a terme al sistema local d'espais lliures públics ubicat al carrer de Josep Mascaró Pasarius
cantonada carrer de Ciutat d'Oristano i a la vorera de davant el cementiri de l'Avinguda Mascaró
Pasarius, al Sr. Josep Rotger. (EXP. 406/2018).
26. Proposta d'abonament d'hores complementàries a M.T.N de novembre de 2017. (EXP. 336/18)
27. Proposta de complement de productivitat a abonar al personal de la brigada d'obres relacionat, per

treballs penosos realitzats el mes de novembre 2017. (EXP. 12552/2017).
28. Proposta concessió del complement de productivitat al funcionari J. LL. LL. com a secretari del

patronat municipal de l'hospital. (EXP. 148/2018).
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29. Proposta abonament d'indemnització per finalització del seu contracte laboral al treballador LL. V.

S. (EXP. 8565/2017).
30. Proposta abonament d'indemnització per finalització del seu contracte laboral a la treballadora M.

A. P. M. (EXP. 1351/2017).
31. Proposta liquidació dels dies de vacances no gaudits per part de P. L. M. (EXP. 180/2018).
32. Proposta abonament d'indemnització als components del tribunal de les proves selectives per a

borsa d'auxiliar administratiu. (EXP. 6955/2016).
33. Proposta abonament gratificació especial treballadores familiars per prestar serveis durant les

festes de Sant Joan 2017. (EXP. 9227/2017).
34. Proposta abonament complement de productivitat per serveis en caps de setmana i XO Policia

Local. (EXP. 12445/2017).
35. Proposta abonament complement de productivitat per feines en dies de descans (caps de

setmana, festius, etc.) personal laboral. (EXP. 12775/2017).
36. Proposta complement de productivitat del personal laboral de la brigada per treballs penosos de

manteniment de la xarxa de clavegueram municipal. (EXP. 353/2018).
37. Proposta abonament diferència retributiva a A. R. S. per substitució de coordinadora adm. de

cementiris. (EXP. 12003/2017).
38. Proposta abonament gratificació especial Sant Joan al Policia Local G. P. V. (EXP. 8090/2017).
39. Proposta abonament complement de productivitat per feines en cap de setmana i festius del

personal laboral (novembre-desembre 2017). (EXP. 338/2018).
40. Proposta abonament diferència retributiva al subinspector J. L. T. S. com a cap acctal. De la Policia

Local (1 a 10/12/2017). (EXP. 408/2018).
41. Proposta descompte per dies d'indisposició sense baixa per ILT del personal de la Policia Local

(període gener-desembre 2017). (EXP. 335/2018).
42. Proposta abonar la diferència retributiva per substitució de la secretària municipal a la funcionària

E. A. C. (EXP. 221/2018).
43. Proposta abonar complement productivitat per vàries substitucions a C. P. M. (EXP. 228/2018).
44. Proposta abonar gratificacions per serveis extraordinaris realitzats pel personal laboral a gener

2018. (EXP. 349/2018).
45. Proposta complement productivitat per feines en horari nocturn funcionaris (desembre 2017).

(EXP. 12447/2017).
46. Proposta finalització contracte M. LL. M. per reincorporació de N. T. C. i liquidació 5 dies de

vacances que no ha pogut gaudir (EXP. 631/2018).
47. Proposta abonament complement de productivitat per feines en caps de setmana i festius i serveis

X0 de la Policia Local realitzades el desembre de 2017. (EXP. 347/2018).

Plaça des Born, 15 – 07760 – Ciutadella de Menorca
Contacte: 971 38 10 50 – http://consulta.ajciutadella.org – Web: www.ajciutadella.org

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

48. Proposta abonament gratificacions per serveis extraordinaris realitzats pel personal funcionari a

gener 2018. (EXP. 348/2018).
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