ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 5 DE JUNY DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 29 de maig de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Enderroc d'edifici entre mitgeres al carrer d'Angel Ruiz i Pablo, 57 (promotor/a S.G.M., tècnic
redactor/a Florit Femenias, Joan i contractista J. Taltavull, S.L.). (exp. 10064/2018).
3.2 Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat al camí de s'Hort de ses Taronges, pol. 12 parc. 100 (promotor/a
A.S.B., tècnic redactor/a Paradis Medina, Oscar i contractista Obres Daga, S.L.). (exp. 9380/2017).
3.3 Projecte bàsic d'ampliació en planta baixa d'habitatge unifamiliar aïllat al camí de Sa Farola, 106
(promotor/a M.J.C.B., tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep). (exp. 8964/2018).
4 Permís d’instal·lació i obres per a la legalització de conversió de dos apartaments en local comercial i la
seva unió a un local comercial existent a la urb. de Son Xoriguer, carrer de la Península, bloc A-E,
parcel.la a (promotor/a Super Julia CB, tècnic redactor/a Vivo de Salort, Antonio i contractista Corrales
Cortes, Jose). (exp.1477/2018).
5 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al camí de Baix, 67
(promotors A.P.S. i F.F.S., arquitecta Francisca Pons Salort i contractista Obres Daga, S.L.) (exp.
3307/2019).
6 Modificacions de plànols de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
6.1 Modificació de plànols de llicència d’obres per a piscina al carrer Ses Sivines 104 de la urb.
Calespiques (promotora: C.R.M., arquitecte Sebastián Pons Fedelich i contractista TSAM Ciutadella,
S.L. ( exp. 26/2019).
6.2 Modificació de plànols de llicència d’obres de formació de rentador, magatzem i supressió de barreres
arquitectòniques en complex d’apartaments al carre Tramuntana, parc. 260-261-262-264-265 i 266 de
la urb. Calespiques (promotor: Safenorca, S.L, arquitectes Pau Ignasi Bosch Carretero i Ignasi Bosch
Juaneda i contractista Construcciones Ramon Pizarro, S.L. (exp. 373/2019).
7 Tramitació al Consell Insular de Menorca de la sol·licitud d’interés general per a la instal·lació de planta
de tractament de residus de la construcció de la pedra a la finca Son Sintes, 267 a la Me-1. Pk37.
Promotor: Valeriano Alles Canet, S.L. (exp. 3899/2018).
8 Acceptar el desistiment i de la devolució parcial de la taxa per llicències urbanístiques d’obres no
executades al Pla de Sant Joan 15. Promotor: J.C.B. (exp. 9365/2016).
9 Denegació de llicència d’obres per a canvi d'ús d'habitatge a hotelal carrer de Ses Andrones, 33
(promotor/a Tremmerifugio, S.L. i tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin). (exp. 5143/2017).
10 Proposta de denegació de la sol·licitud d'ampliació del termini per complir amb l'ordre de demolició
acordada a la Junta de Govern de dia 01/08/2018 respecte a les obres executades sense llicència per
la contribució de porxada i recrescut de paret. (exp. 3117/2017- DU 04/17).
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11 Proposta d’entendre restaurada la legalitat urbanística i restituïda la realitat física alterada respecte de
les obres i usos executats sense la preceptiva llicència municipal de les obres de construcció de paret
seca i parcel·lació al nucli rural la Vinya. (exp. 9952/2011 – DU 94/11).
12 Relació de factures 17/2019 (exp. 5955/2019).
13 Relació de factures 17/2019 de crèdit reconegut (exp. 5957/2019).
14 Proposta resolució reclamació presentada per Ilunion Limpieza y Medioambiente SA relativa al
pagament de factures i interessos de demora meritats. (exp. 6031/2019).
15 Proposta de ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana
número 1126 de data 29/05/2019 per l’adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i
posada en funcionament d’un sistema de control d’aforament d’entrada i sortida i còmput total
d’aforament en determinades zones del municipi de Ciutadella de Menorca per a les Festes de Sant
Joan. (exp. 2457/2019).
16 Proposta de ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana
número 1062 de data 24/05/2019 pel requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del contracte
del servei de seguretat privada i auxiliar de servei per a les Festes de Sant Joan 2019 de l'Ajuntament
de Ciutadella. (exp. 5290/2019).
17 Proposta de ratificació del contingut de la Resolució de l’Àrea d’organització i Seguretat Ciutadana
número 1133 de dia 30/05/2019 per la contractació del servei de seguretat privada i auxiliar de servei
per a les Festes de Sant Joan 2019 de l'Ajuntament de Ciutadella. (exp. 5290/2019).
18 Proposta d’acceptació d’ajut per cobrir les despeses derivades de l’execució del projecte ITS2101/8058- Projecte de rehabilitació de les dependències del Reial Alcàsser de Ciutadella finançat pel Fons
d’impuls al turisme sostenible, a càrrec del pressupost de l’AETIB. (exp. 7742/2018).
19 Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de fotogràfic per al seguiment d’esdeveniments i
actes d’interès municipal que tenen lloc fora de les dependències municipals duran el 2019, a l’empresa
Dau produccions, S.L. (exp. 3109/2019).
20 Proposta d’adjudicació del contracte menor d’obres de les feines de cloteig mitjançant aglomerat
asfàltic de diversos camins rurals municipals per l’any 2019 a l'empresa Construcciones Olives, S.L.
(exp. 4691/2019).
21 Proposta d'adjudicació el contracte menor pel subministrament de comptadors de gran diàmetre
Woltmann pel Servei d'Aigües a l’empresa Census España, SA. (exp. 5164/2019).
22 Proposta d’aprovació del Projecte de tancament dels contenidors de fems de la urbanització de
Serpentona (PIC 2019) (exp. 4724/2019).
23 Proposta d’aprovació del Projecte de millora del parc infantil de la zona verda del Passeig d’es Riu a la
Urbanització Serpentona (PIC 2019). (exp. 4725/2019).
24 Proposta d’aprovació del Projecte de millora del parc infanti de la zona verda del sector B-8 carrer
Gustau Mas i carrer Eivissa (PIC 2019). (exp. 4726/2019).
25 Proposta d’aprovació del Projecte de millora de diversos carrers de la urbanització de Son Carrió:
s’Abellerol, Sa Perdiu i Sa Cadernera (PIC 2019). (exp. 4728/2019).
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26 Proposta d’aprovació del Projecte bàsic i d’execució per instal·lació nova cambra frigórifica en el
cementiri municipal del Camí Vell. (exp. 9220/2018).
27 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de
Ciutadella per a regular la col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament del projecte
Clavegueram de Cala Morell, connexió a POICI (1a fase), Reforma infraestructures als carrers Mn
Josep Salord i J.M. Fivaller, substitució de lluminàries a les pistes de tennis i pàdel i Redacció dels
projectes de reaprofitament d’aigua de rec dels 3 camps de futbol 11 municipals. (exp. 6098/2019).
28 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’escola de Turisme Balears i l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per al desenvolupament del projecte «Informadors Turístics», temporada 2019.
(exp. 5699/2019).
29 Proposta de ratificació de la resolució de l’Àrea de dinamització Econòmica numero 45 de dia
03/06/2019, relativa a l’acceptació de la renúncia del contracte per part de l’empresa Elèctrica
Ciutadella, S.L., i adjudicació del contracte a l’empresa Lorenzo Mora Castell en relació a l’encàrrec per
a la il·luminació extra d’alguns carrers per les Festes de Sant Joan 2019. (exp. 887/2019).
30 Proposta d’aprovació del conveni marc entre els ajuntaments per al reforç de les plantilles policials per
a les festes de poble any 2019. (exp. 5098/2019).
31 Proposta de reconeixement de deute a l’empresa Jomi Mar SLU l’import pels serveis de vigilància a la
casa d’acollida. (exp. 5098/2019)

Ciutadella de Menorca, 3 de juny de 2019
L’alcaldessa en funcions
Joana Gomila Lluch
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