ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 25 DE SETEMBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 11 de setembre de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Projecte bàsic de dos habitatges unifamiliars aïllats i dues piscines a urb. Calespiques, carrer des
Tennis, parc. 388 (promotor/a N.B.M., tècnic redactor/a Villalonga Sanchez, Luis i Souto Martínez,
José M. (exp. 9473/2017).
3.2 Habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Madrid, 65/ passatge Miramar (promotor/a R.A.J., tècnic
redactor/a Ventura Saborido, Joan Enric i contractista Obra Nova Ciutadella, S.L.). (exp.
12406/2018).
4 Modificació de plànols de llicència d’obres de reforma de garatge en planta baixa per conversió i
ampliació en habitatge unifamiliar al carrer Travessera de Sant Jordi, 35 (promotora S.C.D. i arquitecte
Josep Capó Casasnovas) (exp. 2489/2019).
5 Devolució parcial d’ICIO en relació a la comunicació prèvia d’inici d’obres al carrer Gustavo Mas 81.
promotor: A.A.V.(exp. 9431/2019)
6 Relació de factures 32/2019 (exp. 9698/2019)
7 Relació de factures 33/2019 (exp. 9699/2019)
8 Proposta D’aprovar i abonar dels interessos de demora i costos de cobrament de l’obra «Reforma de
l’edifici situat a la plaça des Pins 31-32». (exp. 9523/2019).
9 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència exp. núm. FA-4239-00000849. (exp. 9606/2019)
10 Proposta d’aprovació de la liquidació de parquímetres del període de l’01.08.19 al 30.08.19. (exp.
9634/2019)
11 Proposta d’aprovar el reconeixement de l’obligació i el pagament al consorci per al Desenvolupament
Esportiu de Ciutadella l’aportació corresponent al 3r trimestre de 2019 de l’Ajuntament de Ciutadella.
(exp. 9443/2019)
12 Proposta aprovar el reconeixement de l’obligació i el pagament al Consorci per Infraestructures de les
Illes Balears l’aportació corresponent al 3r trimestre de 2019 de l’Ajuntament de Ciutadella. (exp.
9444/2019)
13 Proposta d’aprovació de la relació 5/2019 de liquidacions d’Impost Sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana i provació del càrrec 133/2019. (exp. 9432/2019)
14 Proposta de devolució de la taxa de matrimoni a C.B.M. (exp. 9310/2019)
15 Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua, juny 2019. (exp. 8787/2019)
16 Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua, maig 2019. (epxp. 8785/2019)
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17 Proposta d’aprovació liquidació ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei de grua,
abril 2019. (exp. 8783/2019)
18 Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments de les
sancions, 2n trimestre de 2019. (exp. 8788/2019).
19 Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament i muntatge de dos altells de càrrega
desmuntables a l’empresa Portella Equipaments. (exp. 4952/2019)
20 Proposta d’adjudicació de la contractació de les obres del projecte de disseny de la plaça urbana
situada a l’avinguda Josep Mascaró Passarius, carrer Ciutat d'Oristano- i carrer Camí Vell a Maó (1a
fase d’execució). (exp. 6096/2019).
21 Proposta d'ampliació del termini d'execució de les obres del projecte d'adaptació arquitectònica,
d'instal·lacions i equipament de les obres d'adequació del Teatre Municipal des Born (exp. 8267/2018).
22 Proposta d'adjudicació del contracte per al subministrament de senyalització viària i material
complementari pel servei de senyalització viària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. (exp.
1501/2019)
23 Proposta ratificar el contingut de la resolució núm. L3002/0001595, amb data 23/09/2019, per la
contractació del servei de neteja dels edificis i les dependències municipals de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca (exp. 3751/2019)
24 Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de túmul per al Cementiri Nou, a
l’empresa Anathomic Solutions, SLU. (exp. 9242/2019).
25 Proposta d'actualització de les dades de la caseta núm. 1C127, actualització de la tarifa i devolució dels
ingressos indeguts de la taxa de manteniment de cementiris. (exp. 10125/2016)
26 Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella per a la posada en funcionament de l'observatori astronòmic en el marc del Projecte
Starlight. (exp. 9695/2019)
27 Proposta d’adjudicació del contracte menor d’obres de canvi de fusteria a la casa de Cultura a
l’empresa J. Alles Impremade, S.L. (exp. 9233/2019).
28 Proposta d’adjudicació del contracte menor per servei de formació continua. (exp. 9688/2019).
29 Ratificació de la resolució de l’Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans número 1192/2019 que aprova
inicialment el Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Menorca. (exp. 9605/2019)
30 Proposta d’aprovació i pagament de la factura corresponent al 2 n trimestre de l’any 2019 del contracte
del servei de docència a la piscina municipal coberta. (exp. 8462/2019)
31 Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament d’equips informàtics 2019 a l'empresa
Prisma Menorca, S.L. (exp. 8781/2019).
32 Proposta d’abonament de les feines de superior categoria a C.S.B. (exp. 6242/2019)
33 Proposta d’abonament de les feines de superior categoria a R.A.B. i A.M.G. (exp. 6244/2019)
34 Proposta d’abonament de les feines de superior categoria a P.B.M. (exp. 6246/2019)
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35 Proposta d’abonament de les feines de superior categoria a A.R.S. (exp. 8332/2019)
36 Proposta d’abonament de les feines de superior categoria a S.M.B. (exp. 8789/2019)
37 Proposta d’abonament d’un complement de productivitat per treballs en horari nocturn del personal
laboral (exp. 8613/2019)
38 Proposta d’abonar d’una indemnització per finalització del contracte dels monitors de platges adaptades
(exp. 9615/2019)
39 Proposta de reconeixement del deute del pagament del menjar de la Policia Local per les festes de
Sant Joan a l’empresa Febrer Serra, S.L. (exp. 5727/2019)

Ciutadella de Menorca, 23 de setembre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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