ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 9 D’OCTUBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 25 de setembre de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de coberta alleugerida sustentada per estructura metàl·lica desmuntable al carrer de
Torres Quevedo, 14 (promotora A.C.G., tècnic redactor Capó Cantallops, Josep Maria i contractista
Rodriguez Luque, Jose Antonio). (exp. 212977/2018).
4 Pròrroga de llicència d’obres de reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar al camí de Son Escudero,
pol. 2, parc. 48 (promotor A.C.A., arquitecta Minerva Sánchez Bisbal i contractista Construcciones Pons
y Martin SC) (exp. 7113/2019)
5 Denegació de pròrroga de llicència d’obres d’habitatge unifamiliar aïllat a les parcel·les 40 i 41 de la
urbanització Cala Blanca (promotora N.A.C., arquitecte Fernando Pons Vidal i contractista Sánchez
Coll Construcciones, S.L.). (exp. 8485/2019).
6 Denegació de llicències urbanística per:
6.1 Legalització d’un porxo i dos recintes aïllats per a instal·lacions vinculades a un habitatge unifamiliar
aïllat a la fina anomenada “Sa Vinya”, ubicada a la parc. 30 del polígon 8 del cadastre de rústic
(promotora C.R.R. i arquitecta Ana Torrico García) (exp. 7177/2013).
6.2 Legalització d’habitatge unifamiliar aïllat a la finca ubicada al camí de Sant Ignasi, pol. 3, parc. 316
(promotor R.T.F. i arquitecta Ana Seguí Bosch) (exp. 5592/2015).
7 Aprovació definitiva de la modificació de la modalitat del sistema de reparcel·lació de la unitat
d’actuació núm. 35 del PGOU de cooperació a compensació (exp. 9179/2018).
8 Relació de factures 35/2019 (exp. 10226/2019).
9 Relació de factures 36/2019 (exp. 10227/2019).
10 Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval dipositat en relació a les explotacions temporals de
platges 2019, lot 3, urb. Cala Blanca. (exp. 9890/2019).
11 Proposta d’estimació del recurs presentat contra multa de trànsit per Nuracar, S.L. (exp. 3245/2019).
12 Proposta de desestimar el recurs presentat contra liquidacions de plusvàlues a C.M.P., F.M.P. i J.M.M.P.
(exp. 4856/2018).
13 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la liquidació de plusvàlua a C.J.F. (exp.
11835/2017)
14 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la liquidació de plusvàlua a M.G.T. (exp.
3815/2018)
15 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts de la liquidació plusvàlua a J.M.S. (exp.
5457/2018)
16 Proposta d’aprovació de la concessió d’una bonificació del 30% quota IBI a S.P.F. (exp. 9428/2019).
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17 Procediment d'adjudicació del contracte de les obres del Projecte d'adequació de l'intercanviador
d'autobusos en la via Perimetral de Ciutadella de Menorca. (exp. 10240/2019).
18 Proposta de devolució de la garantia en relació al contracte administratiu pel subministrament del
vestuari per a la Policia Local de Ciutadella de Menorca. (exp. 6634/2019).
19 Proposta de ratificació del contingut de la Resolució núm. 1624/2019, de requeriment de documentació
prèvia a l’adjudicació de la contractació administrativa del servei d’administració i docència del centre
municipal d’art (Tallers Municipals d’arts plàstiques i Visuals) de l’Ajuntament de ciutadella de Menorca.
(exp. 9199/2019).
20 Proposta d’aprovar de l'expedient per a la contractació de les obres del referit projecte de recuperació i
rehabilitació del Bastió del Governador i Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca (exp.9164/2019).
21 Proposta d'aprovació del Conveni 2019 entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Capella Davídica per al
Festival d'Orgue i els Concerts de Pasqua. (exp. 8029/2019)
22 Proposta d’aprovació del conveni 2019 entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Fundació Enciclopèdia de
Menorca per a l'aportació anual a les activitats de l'Enciclopèdia de Menorca. (exp. 8031/2019)
23 Proposta d'aprovació del Conveni 2019 entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació d'Al·ligàtors Jazz
Obert per al XXI Festival Menorca Jazz. (exp. 8032/2019)
24 Conveni 2019 entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació Tal i Tal per a la celebració del Festival
Pedra Viva. (exp. 8033/2019)
25 Contractació del disseny, organització, coordinació i direcció de l'acte d'inauguració del Teatre Municipal
des Born. (exp. 8131/2019)
26 Proposta d'adjudicació del contracte pel subministrament del material per reposició i reparació de
l'enllumenat Nadalenc. (exp. 9366/2019)
27 Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de Petroli als centres educatius a
l'empresa Petróleos Menorquines, S.L. (exp. 9803/2019)
28 Proposta de Ratificació de la Resolució de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica número
433/2019, que adjudica en contracta menor dels serveis per a la formació contínua 2019. (exp.
9688/2019)
29 Proposta d'aprovació i abonament de la factura en concepte de reparació d'emergència de la xarxa de
clavegueram de la carretera Me-24 a l'empresa Construcciones Olives, S.L. (exp. 2086/2019)
30 Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de poda dels arbres situats a Sa Contramurada a
l’empresa Centre de Jardineria Ciutadella, S.L. (exp. 8167/2019).
31 Proposta de modificació de l’acord de Junta de Govern de dia 07/08/2019, punt 47, en el sentit de
modificar el titular de la devolució dels rebuts modificats a l’acord. (exp. 7378/2019).
32 Proposta de modificació del rebut d’aigua del 1r trimestre de 2019 per fuita a la finca situada al carrer
Ciutadella. (exp. 8313/2019)
33 Proposta d’aprovació de la liquidació trimestral de les aportacions ordinàries sense contraprestació
directa al consorci de Residus i Energia de Menorca. (exp. 8237/2019).
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34 Proposta d’aprovació de la liquidació dels ingressos directes percebuts al Servei d’Esports al 1r i 2n
trimestre de l’any 2019. (exp. 10104/2019).
35 Proposta d’adjudicació del contracte menor pels treballs de rascar i pintar la fusteria exterior i interior de
la part dreta del Cementiri Nou, a l’empresa Fusteria es Tric, S.C. (exp. 10085/2019).

Ciutadella de Menorca, 7 d’octubre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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