ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 8 DE MAIG DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió extraordinària de dia 29 d’abril de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Projecte executiu de reforma i ampliació en planta baixa d'habitatge unifamiliar situat al camí de Al
Pare, pol. 14, parcel·la 19 (promotor/a Sa Marjaleta SRM, tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep i
contractista Obres i Reformes 2030 CB). (exp. 7923/2018).
4 Relació de factures 12/2019. (exp. 4671/2019).
5 Relació de factures 16/2019. (exp. 4672/2019)
6 Proposta d’aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. de Cala en Blanes, Torre del
Ram i Calespiques, març 2019. (exp. 4030/2019).
7 Proposta d’aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. de Son Xoriguer, març 2019.
(exp. 4031/2019)
8 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019
presentada per Iberdrola Clientes SAU. (exp. 3380/2019).
9 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019
presentada per Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU. (exp. 3382/2019).
10 Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2019
presentada per Orange Spagne SAU. (exp. 4168/2019)
11 Proposta de declaració d’afecció de béns núm. exp. AB-1586-00016900. (exp. 4407/2019).
12 Proposta de declaració d’afecció de béns núm. exp. AB-1587-00016900. (exp. 4408/2019).
13 Proposta de declaració d’afecció de béns núm. exp. AB-1588-00016900. (exp. 4409/2019)
14 Proposta de declaració d’afecció de béns núm. exp. AB-0662-REN06618. (exp. 4410/2019).
15 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe durant el mes d’abril de 2019 (1a
quinzena) i aprovació de càrrec 73/2019. (exp. 4427/2019).
16 Proposta d’aprovació de l’abonament de la taxació de costes en el procediment ordinari número
463/2015 (exp. 4165/2019)
17 Determinació del nou termini per a la finalització dels treballs del contracte del 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).
18 Ratificació de la Resolució número 852 de 26/04/2019 que aprova la consulta preliminar de mercat per
a la posterior licitació del servei de seguretat privada i d’auxiliars de servei per a les Festes de Sant
Joan 2019 de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca. (exp. 4543/2019).
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19 Requeriment de documentació prèvia l’adjudicació del concurs per a l’adjudicació de l’explotació per
tercers de les instal·lacions de temporada en la platja de Sa Caleta de ciutadella de Menorca. (exp.
983/2019)
20 Adjudicació del contracte menor de subministrament per l'adquisició d'un sistema d'emmagatzematge
NAS a l'empresa SILME, S.A. (exp. 3824/2019).
21 Proposta d’aprovació del projecte d'adequació de l’intercanviador d’autobusos a l’av. Mascaró
Passarius. (exp. 7907/2017).
22 Proposta de devolució a M.I.B.G. dels ingressos indeguts corresponents a l'escomesa de pluvials (exp.
14290/2018).
23 Proposta de modificació del rebut d'aigua núm. 15343 corresponent al 4t trimestre del 2018 per fuita.
(exp. 4203/2019).
24 Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament per l'adquisició de material de llautó per
poliè (Greiner) pel servei d'aigües municipal a l'empresa Logistium Servicios Logísticos, S.A. (exp.
4311/2019).
25 Proposta d’adjudicació del contracte menor per les obres d'asfaltat d’una resa per xarxa d'impulsió
d’aigües residuals a la plaça des Born a l’empesa M. Polo, S.L. (exp. 4502/2019).
26 Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obres de reparació i manteniment del parc infantil del
Canal Salat a l'empresa Directe DB. (exp. 3980/2019).
27 Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obres de reparació i manteniment del parc infantil de la
plaça Jamma a l'empresa Savia Proyectos, S.L. (exp. 3981/2019).
28 Proposta d'aprovació de les bases que regulen la participació en la Fira d'Ensenyaments superiors de
Ciutadella, any 2019. (exp. 4608/2019).
29 Proposta d’abonar a J.LL.M. un complement de productivitat per realitzar les funcions de secretari
accidental els dies 25, 26 i 27 de febrer de 2019 (exp.2063/2019)
30 Proposta d’abonar a A.R.S. un complement de productivitat per feines de superior categoria com a
coordinadora adm. d’obres i serveis (exp. 2258/2019)
31 Proposta d’abonar d'un complement de productivitat per atendre urgències fora de la jornada laboral a
J.P.C. (exp. 3762/2017)
32 Proposta de concessió a A.P.S., una bestreta reintegrable de 5 mensualitats a retornar en 36 quotes
(exp. 3913/2019)
33 Proposta de ratificació de la Resolució número 884/2019 de liquidació per finalització contracte de
M.J.D.F. (exp. 4664/2019)
34 Proposta de ratificació de la Resolució número 812/2019 de contractació treballadora familiar de
M.C.M.(exp. 3804/2019).
35 Proposta de reconeixement de deute, assistència al lliurament dels premis Ramon Llull. (exp.
2499/2019).
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36 Proposta de requeriment a Regestril, S.L. la devolució de l’import de 27,00 € a l’Ajuntament de
Ciutadella, import ingressat erròniament. (exp. 13733/2018).

Ciutadella de Menorca, 6 de maig de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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