ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 23 D’OCTUBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 9 d’octubre de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Reforma i ampliació d’habitatge entre mitgeres al carrer de Comte Cifuentes, 30 (promotor A.M.G.,
arquitecte Òscar Paradís Medina i contractista Construccions Bep Enrich, S.L.) (exp. 1304/2019).
3.2 Canvi d’ús de local a habitatge i cotxeria en edifici entre mitgeres al carrer Captius de
Constantinoble, 63/Cabrera, 31 (promotor S.E.P., arquitecte Jordi Pons Mercadal i contractista
Construccions Bep Enrich, S.L. (exp. 10881/2018).
3.3 Habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Gregal, 147 de la urbanització Cap d’Artrutx (promotor
J.M.P., arquitecte Joaquín Mayans Pallicer i contractista Obres i Reformes 2030, CB).
3.4 Modificació de llicència de projecte bàsic i aprovació del projecte executiu d’habitatge unifamiliar
aïllat al camí de Cala’n Busquets, 10 (promotor Camill Investment SLU, arquitecte Antonio López
Martínez i contractista Construcciones Pons & Marín SC).
4 Relació de factures 38/2019 (exp. 10843/2019).
5 Relació de factures 22/2019 de crèdit reconegut (exp. 10844/2019).
6 Proposta d’aprovació de la liquidació de parquímetres durant el període del 31/08/19 al 30/09/19. (exp.
10777/2019).
7 Proposta d’aprovació de la liquidació dels parquímetres abonats amb l’aplicació del mòbil dels mesos
de juny, juliol i agost de 2019. (exp. 10656/2019).
8 Proposta d’aprovació de la liquidació del padró de clavegueram corresponent a la urb. de Cala en
Blanes, Torre del Ram i la urbanització de Calespiques, setembre de 2019. (exp. 10526/2019).
9 Proposta d’aprovació de la liquidació del padró de clavegueram corresponent a la urbanització de Son
Xoriguer, setembre 2019. (exp. 10515/2019).
10 Proposta d’aprovació relació 6/2019 de liquidacions Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana i aprovació del càrrec 14/2019. (exp. 10609/2019).
11 Proposta d’aprovació del padró d’aigua del 3r trimestre de 2019 del nucli urbà i urbanitzacions i
aprovació de càrrec 140/2019. (exp. 10542/2019).
12 Proposta d’aprovació del padró de liquidacions dels serveis d’assistència domiciliària i menjar a
domicili, setembre 2019 i aprovació del càrrec 142/19. (exp. 10751/2019).
13 Proposta de ratificar del contingut de la resolució núm. 1655 per a la contractació del servei de
recollida, emmagatzematge en planta intermitja, transport i dipòsit en planta autoritzada d'eliminació o
transformació de subproductes animals no destinats al consum humà (Sandach) generats a
l'Escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. (exp. 9139/2017)
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14 Proposta de ratificar del contingut resolució núm.1661 per la contractació de les obres del projecte de
recuperació i rehabilitació del Bastió des Governador i el Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca.
(exp. 9164/2019).
15 Proposta d’aprovació de l’abonament a l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre de l’import corresponent a
les despeses ocasionades pels reforços per serveis prestats a les Festes de Sant Joan 2019, segons
acord bilateral. (exp. 6411/2019).
16 Proposta d’aprovació de l’acord de la Comissió Bilateral de Seguiment relatiu a l’Àrea de Regeneració i
Renovació Urbana de Ciutadella de Menorca, en el marc del Pla Estatal 2018-2021. (exp. 3003/2019).
17 Proposta de ratificació de la resolució de l’Àrea de Territori i Entorn núm. 500 per la qual s’aprova la
modificació del rebut d’aigua del 3r trimestre de 2018 a E.M.D. (exp. 5348/2019).
18 Proposta d’aprovació de la Certificació Estres (agost 2019) corresponent al contracte de les obres en el
projecte Separata Xarxa Clavegueram de Cala Morell, connexió aigües residuals Cala Morell – POICi.
(exp. 8772/2019).
19 Proposta d’aprovació i abonament de les certificacions núm. 4, 5 i 6 del conveni de camins i
aparcaments amb el Consell Insular de Menorca (exp. 2874/2019).
20 Proposta d'aprovació i abonament de les certificacions núm. 7 i 8 del conveni de camins i aparcaments
amb el Consell Insular de Menorca (exp.3585/2019).
21 Proposta d'aprovació i abonament de la certificació núm. 9 del conveni de camins i aparcaments amb el
Consell Insular de Menorca (exp. 5480/2019).
22 Proposta d'aprovació i abonament de les certificacions núm. 10, 11 i 12 del conveni de camins i
aparcaments amb el Consell Insular de Menorca (exp. 10621/2019).
23 Proposta d'aprovació i abonament de les certificacions del conveni de col·laboració per a la conservació
manteniment de la xarxa viaria de Menorca. (exp. 10926/2019).
24 Proposta de reconeixement del deute de les feines de disseny i muntatge de carnaval 2019. (exp.
4356/2019).
25 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 9 de les obres d'adaptació arquitectònica del Teatre des
Born. (exp. 9588/2019).
26 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 10 obres d'adaptació arquitectònica Teatre municipal des
Born. (exp. 10466/2019).
27 Proposta d'aprovació de la modificació 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. (exp.
9695/2019).
28 Proposta d'aprovació del projecte per a les activitats de Can Saura.(exp. 12914/2019).
29 Proposta d'aprovació de la sol·licitud al Consell Insular de Menorca per tal d'optar a la concessió d'ajuts
segons la convocatòria d'ajuts per a les Escoles Municipal de Música de Menorca per al curs
2018/2019. (exp. 10525/2019).
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30 Proposta de concessió d’una bestreta a M.C.C. (exp. 10767/2019).

Ciutadella de Menorca, 21 d’octubre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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