ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE DIA 29 D’ABRIL DE 2019 A LES 11.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 17 de març de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Canvi de bigues en habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer de la República Argentina,
138-1 (promotor/a Club Andria SL, tècnic redactor/a Segui Bosch Ana i contractista Club Andria SL).
(exp. 8031/2018).
3.2 Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat, reforma d'edificacions agrícoles i construcció de noves
edificacions agrícoles al camí d'Algaiarens, s/n - lloc d'Algairarens- (promotor/a Rock Solid SL, tècnic
redactor/a Estudi Jaume Pons arquitectura SLP i contractista Obres Joan Marqués, SL). (exp.
3581/2015).
3.3 Projecte d'addició d'habitatge en planta pis sobre planta baixa existent a l'Av. Palma de Mallorca, 17
(promotor/a J.T.B., tècnic redactor/a Fuster Laseca, Ivan i contractista Torrent Salas, Juan). (exp.
1855/2018).
4 Modificació de plànols i pròrroga de llicència del projecte de dos habitatges unifamiliars aïllats i dues
piscines a la urb. de Cala Corell, carrer Àguila, 143 (promotor/a Lloguers es Canalo SL i P.C.P., tècnic
redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Obres i Reformes 2030 CB). (exp. 10696/2018).
5 Pròrroga de llicència d’obres amb projecte tècnic consistent en rehabilitació , conversió de dos
habitatges en un, ampliació, nova piscina a la finca Lloc de Curniola a la ctra. Cala Morell, parc. 11, pol.
6 (promotor/a Misfero SL, tècnic redactor/a Pontes de Sousa Costa, Maria Joao i contractista Antonio
Gomila SA). (exp. 4396/2019)
6 Instal·lació i obres per reforma i canvi d'ús a Hotel d'Interior situat al carrer de Sant Onofre, 16
(promotor/a Mili y Juli, SL, tècnic redactor/a Paradis Medina, Oscar i contractista Obra Nova Ciutadella
SL). (exp. 6923/2018).
7 Aprovar nou termini d’obres per a l’execució de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer Mossen Salord i Farnes núm. 51. Promotor: M.B.G.I. (exp.
9917/2017).
8 Proposta de reposició de la realitat urbanística física alterada per les obres sense llicència per reforma
de local al carrer de la Puríssima. (exp. 2763/2017 – DU 2/20147).
9 Proposta de considerar finalitzat el procediment de reposició de la realitat urbanística física alterada per
les obres de construcció de magatzem adossat a la mitgera de la parcel·la situada al carrer Passatge
de Ses Mates, urb. Cala Blanca. (exp. 6978/2017 – DU 7/2017)
10 Proposta de reposició de la realitat urbanística física alterada per diverses obres sense llicència a la
coberta de l’edifici situat al carrer des Forn – Sa Muradeta. (exp. 9234/2018 DU – 7/2018)
11 Relació de factures 11/2019 (exp. 4289/2019).
12 Proposta d’aprovació del padró de liquidacions dels serveis d’assistència domiciliària i menjar a domicili
realitzats durant el mes de març 2019 i aprovació del càrrec 67/2019. (exp. 4285/2019).
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13 Proposta d’aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l’escorxador municipal durant el mes de
març 2019 i aprovació del càrrec 71/2019. (exp. 4288/2019).
14 Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament de la urb. Serpentona
durant el mes de març 2019 i aprovació del càrrec 68/2019. (exp. 4326/1209).
15 Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament de la urb. Los Delfines i
Cala en Blanes durant el mes de març 2019 i aprovació del càrrec 69/2019. (exp. 4327/2019).
16 Proposta d’aprovació del padró d’aigua 1r trimestre 2019 del nucli urbà i urbanitzacions i aprovació del
càrrec 70/2019. (exp. 4332/2019).
17 Proposta d’aprovació dels rebuts d’ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos
durant el mes de maig 2019 i aprovació del càrrec 72/2019. (exp. 4345/2019)
18 Proposta d'adjudicació del contracte de subministrament de 35 màquines de parquímetres, la seva
instal·lació i posada en funcionament, amb destí al servei públic de control, vigilància i denúncia de
l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca.
(exp. 12187/2018)
19 Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 840 de
data 25/04/2019 per la que es resol declarar desert el procediment d'adjudicació del contracte de servei
de seguretat privada (Lot 1) i d'auxiliars de servei (Lot 2) per les festes de Sant Joan 2019. (exp.
3453/2019).
20 Proposta d'adjudicació del contracte menor per la contractació de les obres de pavimentació asfàltica
de diverses rases de clavegueram fetes per la brigada d’obres. (exp. 3582/2019).
21 Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament per l'adquisició de divers material de
llautó per polietilè pels serveis d'aigües de l’Ajuntament a l’empresa Aquadim Distribuciones i
Muntatnges, S.L. (exp. 4141/2019).
22 Proposta de ratificació de la resolució número 415/2019 de data 23/04/2019 de l’Àrea de Territori i
Entorn relativa a l’adjudicació a l'empresa M. Polo, S.L. dels treballs de rasa impulsió d'aigües residuals
i de la nova estació de bombeig del port. (exp. 4176/2019).
23 Proposta de modificar de l’acord de l’aprovació del Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de
Salut, i l’Ajuntament de Ciutadella per a la millora de l'atenció a les persones consumidores i usuàries,
en la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 6 de març de 2019, en el sentit de substitució del text
acordat. (exp. 2016/2019).
24 Proposta d'adjudicació del contracte d'obres pels treballs de pintura interior de la planta baixa del CEIP
Mare de Déu del Toro, a l'empresa Hermanos Moll, S.L. (exp. 2197/2019).
25 Proposta d'aprovació d'interès general de diverses activitats i esdeveniment esportius durant l'estiu.
(exp. 3840/2019).
26 Proposta d’aprovació del Pla de Subvencions 2019. (exp. 4466/2019)
Ciutadella de Menorca, 25 d’abril de 2019
L’alcaldessa
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