ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 29 DE MAIG DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 22 de maig de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Reforma i piscina per a habitatge unifamiliar a urb. Cap d'Artrutx, carrer Oratge, 22 (promotor/a
J.M.C.C., tècnic redactor/a Carulla Altadill, Sergi i contractista Garriga Canet, S.L).
(exp.10762/2018).
3.2 piscina a urb. Cala Blanca, pol A, avinguda de Cala Blanca, parc. 43 (promotor/a J.A.G.B., tècnic
redactor/a Lluch Mesquida, Antoni i contractista Marc Piscinas, S.L.). (exp. 12619/2018).
3.3 Piscina a urb. Cap d'Artrutx, carrer Illa d'en Colom, 4 p - 6 (promotor/a S.B.P., tècnic redactor/a
Cerda Pons, Maria i Morro Marti, Joan J. i contractista Rotger Ordonez, Vicente Manuel). (exp.
10179/2018).
3.4 Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de la República Argentina, 116
(promotor/a G.T.C., tècnic redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Tandrisa, S.L.).
(exp.11494/2018).
3.5 Projecte bàsic de reforma i rehabilitació d’habitatge unifamiliar aïllat, piscina, restauració
d’edificacions agrícoles i nova construcció de magatzem agrícola a lloc de Bellavista, pol. 10, parc.
21 (promotor/a Max More Things, S.L., tècnic redactor/a Garcia Hernandez, Rafael i Farreny
Riera, Maria Cristina). (exp. 6928/2016).
4 Projectes executius de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
4.1 Projecte d'execució d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al Passeig Sant Nicolau, 103 ,
(promotor/a J.F.G.S., tècnic redactor/a Torres Pujol, Esteban i contractista Llorens Fernandez, Jordi).
(exp. 4755/2019).
4.2 Projecte d'execució d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al carrer de la República
Argentina, 11 (promotor/a J.J.L., tècnic redactor/a Torres Pujol, Esteban i contractista Construccions
Josep Olives). (exp. 4233/2019).
5 Relació de factures 15/2019 (exp. 5682/2019).
6 Relació de factures 16/2019 (exp. 5683/2019).
7 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts per ingrés directe durant el mes de maig de 2019 (1a
quinzena) i aprovació de càrrec 84/2019. (exp. 5581/2019).
8 Proposta d’aprovació dels rebuts d’ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos
durant el mes de juny de 2019 i aprovació del càrrec 83/2019. (exp. 5584/2019).
9 Proposta d’aprovació de la bonificació de l’IVTM per dos vehicles híbrids a Menorca Time Premium,
S.L. (exp. 3495/2019).
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10 Proposta d’aprovació de la bonificació de l’IVTM per vehicle híbrid i devolució ingressos indeguts a
J.C.C.P. (exp. 3099/2019).
11 Proposta d’aprovació de la bonificació de l’IVTM per vehicle híbrid a D.O.L. (exp. 3521/2019).
12 Proposta de denegació de la petició de documentació per no reunir la condició d’obligat tributari ni des
ser el seu representant. (exp. 9231/2018).
13 Primera i única pròrroga del contracte d'arrendament de nau industrial destinada a dipòsit de vehicles
retirats de la via pública de Ciutadella de Menorca, situada al número 34, del carrer Bijuters, parcel·la
14 del polígon industrial de Ciutadella de Menorca per un any més.(exp. 5557/2019).
14 Adjudicació de la concessió d'explotació, per tercers, de les instal·lacions temporals de la Platja de Sa
Caleta del terme municipal de Ciutadella de Menorca, amb ocupació del domini públic marítim-terrestre
per la temporada 2018 i 2019 a l'empresa Manuela Pujante Ibañez.(exp. 983/2019).
15 Proposta d’abonament dels quilometratges al personal funcionari i laboral (exp. 4790/2019)
16 Proposta d’abonar feines superior categoria com a coordinadora de cementeris a A.R.S. (exp.
4588/2019)
17 Proposta d’abonament del complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius
personal laboral (exp. 5033/2019)
18 Proposta d’abonar de l'ajut social per natalitat a A.J.R.F. (exp. 4667/2019)
19 Proposta de reclamació de deute TGSS núm. 0719012823736 del període 8/2018 (exp. 5746/2019).
20 Declaració deserta del Premi Contarella 2019 (exp. 531/2019).

Ciutadella de Menorca, 27 de maig de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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