ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 10 D’ABRIL DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 3 d’abril de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Reforma i consolidació d'habitatge entre mitgeres i piscina a l'avinguda Constitució, 34-36
(promotor/a M.F.M., tècnic redactor/a Cerdà Pons, María i contractista Jose Carreño Soto SL). (exp.
5039/2018).
3.2 Projecte bàsic d'habitatge unifamiliar en planta baixa entre mitgeres al carrer de l'Organista Reixac,
37 (promotor/a S.M.P. i tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep). (exp. 8712/2018).
4 Llicència d’obres de legalització ampliació d'edifici plurifamiliar aïllat i enderroc de les parts no
legalitzables a urb. de Son Carrió, carrer des Pardal, 24 (promotor/a J.B.C., tècnic redactor/a Lluch
Taltavull, Joan i contractista Construcciones Quelmi Pons, SC). (exp. 7036/2018).
5 Instal·lació i obres per addició de dos habitatges en planta segona i dues places de garatge en planta
baixa en edifici entre mitgeres al carrer del Cap de Bajolí, 20 (promotor/a C.M.B. i C.M.B., tècnic
redactor/a Capo Casasnovas, Josep i Contractista Construccions Josep Olives, SL). (exp. 6525/2018).
6 Modificacions de plànols de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
6.1 Modificació de plànols d'habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa, planta pis i planta soterrani i
piscina a urb. Els Delfins, carrer Madrid, s/n, parc. 1 (promotor/a Bonavenrura Lloguers SL, tècnic
redactor/a Capo Casasnovas, Josep i contractista Construccions Portella, CB). (exp. 8854/2018).
6.2 Modificació de projecte tècnic per la substitució parcial, reforma i ampliació d'alçada d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al camí des Caragol, 11 (promotor/a LL.M.M., tècnic redactor/a Pons
Fedelich, Sebastia i contractista Construccions Joan Marques, SL). (exp. 5537/2018).
7 Pròrrogues de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
7.1 Pròrroga de llicència d’obres d’ampliació d’habitatge al camí de Sa Farola, 58. Promotor: F.L.R. (exp.
1799/2019)
7.2 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge unifamiliar i piscina al carrer Àuriga/Cefeu, parc. 60 de la
urb. Cala Morell. Promotor: Construcciones Toni Moll, SL. (exp. 1936/2019)
8 Assumir els informes tècnics i jurídics raonats i remetre l’expedient al Consell Insular per a la tramitació
de la sol·licitud de declaració d'interès general de conversió d’habitatge, edificis agrícoles i edificis
miliars en hotel rural, incloent-hi la construcció d’una piscina. Promotor: Encantos de Menorca, S.A.
(exp. 10347/2017).
9 Ratificació de la resolució d'Alcaldia número 47 de dia 4 d'abril de 2019, que aprova assumir, a l'efecte
de què disposa l'article 13.2.b) de la Llei 14/2000, de 21 de desembre d'ordenació territorial (LOT) i
l'article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el contingut de l'informe tècnic i
jurídic emès pels serveis tècnics municipals en data 3 d'abril de 2019, en relació a l'aprovació inicial del
Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Menorca. (exp. 1512/2019)
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10 Relació de factures 8/2019 (exp. 3806/2019).
11 Relació de factures 14/2019 (exp. 3809/2019).
12 Proposta d’aprovació de la liquidació de cobraments efectuats pels Serveis de Recaptació, des de
l’1.11.17 fins el 28.02.19 en relació a l’ECU de Cala Morell. (exp. 3578/2019).
13 Proposta d’aprovació de la liquidació de certificats emesos per l’OAC, durant el mes de gener de 2019.
(exp. 3764/2019).
14 Proposta d’aprovació de la liquidació de certificats emesos per l’OAC, durant el mes de febrer de 2019.
(exp. 3765/2019).
15 Proposta d'aprovació del padró de les liquidacions de servei d’assistència domiciliària i menjar a
domicili, del mes de febrer 2019 i aprovació del càrrec 35/2019. (exp. 2901/2019).
16 Proposta d'aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació del càrrec
37/2019. (exp. 2907/2019).
17 Proposta d'aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació del càrrec
62/2019. (exp. 3615/2019).
18 Proposta d'aprovació dels càrrecs comptables 40/2019 i 41/2019 de la prestació de serveis funeraris i
títols cementiris municipals. (exp. 2911/2019).
19 Proposta d'aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l’escorxador municipal durant el mes de
febrer 2019 i aprovació del càrrec 42/2019. (exp. 2915/2019).
20 Proposta d'aprovació de la relació d’autoliquidacions via on-line per taxa de llicència urbanística i ICIO i
aprovació dels càrrecs 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, i 57. (exp. 3369/2019).
21 Proposta d'aprovació de la relació d’autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line i aprovació
del càrrec 58/2019. (exp. 3408/2019).
22 Proposta d'aprovació dels rebuts d’ocupació a mercat i mercadets, lloguers de finques i locals diversos
durant el mes d’abril de 2019 i aprovació del càrrec 59/2019. (exp. 3517/2019).
23 Proposta d'aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament de la urbanització Los
Delfines i Cala en Blanes, febrer 2019 i aprovació del càrrec 61/2019. (exp. 3607/2019).
24 Proposta d'aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament de la urbanització
Serpentona, febrer 2019 (exp. 3612/2019).
25 Proposta d’aprovació del padró de liquidacions pels serveis prestats a les instal·lacions esportives
municipals durant el mes d’abril de 2019 i aprovació del càrrec 63/219. (exp. 3617/2019)
26 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe durant el mes de març de 2019 (2a
quinzena). (exp. 3680/2019).
27 Proposta d’aprovació de l’anul·lació dels rebuts d’aigua del 3r i 4t trimestre de 2017 i del 1r trimestre
2018 i devolució de la diferència del comptador situat al carrer Arbocers a nom de R.A.G. (exp.
9784/2018).
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28 Proposta d’aprovació de l’anul·lació dels rebuts d’aigua del 4t trimestre de 2017 i el 1r trimestre de 2018
i devolució de la diferència, del comptador situat al carrer Orient a nom de A.H.G. (exp. 6981/2018)
29 Proposta d’aprovació dels càrrecs comptables 65/2019 i 66/2019 per la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals. (exp. 3803/2019)
30 Determinació del termini per a la finalització dels treballs del Contracte de servei de redacció d'un estudi
per a la descripció i valoració dels llocs de treball a efectes d'ordenar els diferents llocs mitjançant una
relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.(exp. 6112/2017).
31 Aprovació de l'expedient de contractació de les obres del projecte d'instal·lació solar fotovoltaica de 60
KW connectada a xarxa per autoconsum en la coberta de la piscina municipal, per procediment obert
simplificat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu.(exp.
12368/2018).
32 Ratificar el contingut de la resolució núm. 000753, amb data 04/04/2019, per l’ampliació del termini de
presentació de propostes per la contractació del servei de subministrament, instal·lació i posta en
funcionament d'un sistema de control d'aforament, amb càmeres de vídeo i software de recompte
d'aforament d'entrada i sortida i còmput total de l'aforament en determinades zones del municipi per a
les Festes de Sant Joan de l'Ajuntament.(exp. 3453/2019).
33 Proposta d’abonar del pagament, segons l'acordat al conveni de col·laboració amb Ràdio Popular Sa
Cadena de Ondas Populares Españolas, per a les obres de rehabilitació de la finca ubicada a
l'avinguda Capità Negrete, 3. (exp. 4221/2018).
34 Proposta d’aprovació de la liquidació del 1r trimestre de 2019, de l’aportació municipal ordinari sense
contraprestació directa al Consorci de Residus i Energia de Menorca. (exp. 3278/2019).
35 Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de 33 papereres urbanes amb cendrer
a l’empresa Novatilu, S.L. (exp. 3512/2019).
36 Proposta d'aprovació del IV Concurs de Poesia i d'Imatge per a l'Estampa de les Festes de Sant Joan
2019 (exp. 882/2019).
37 Proposta d’abonament a l’entitat «Societat de Sant Francesc de Sales-Inspecoria Saliesiana Mare de
Déu de la Mercè» del 4t trimestre de 2018, de la part que correspon a l’Ajuntament de les despeses
corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós. (exp. 1890/2019)
38 Proposta d’aprovar de la convocatòria i les bases que han de regir la creació d’una borsa de bombers
voluntaris (exp. 3808/2019).
39 Proposta d’aprovar la convocatòria i les bases per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars
administratius (exp. 3857/2019).
40 Proposta d'aprovació del reconeixement de deute de la despesa corresponent a diversos serveis de
caràcter assistencial efectuats durant el període comprès entre l'1 i el 31 de desembre de 2018 per
l'entitat Creu Roja. (exp. 724/2019).
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41 Proposta d'aprovació d'abonament de la factura en concepte de gas propà comercial per al forn
incinerador del Cementiri Nou a l'empresa Repsol Butano, S.A. (exp. 2355/2019)

Ciutadella de Menorca, 8 d’abril de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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