ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1.

Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 30 d’octubre de 2019.

2.

Comunicacions d’Alcaldia.

3.

Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Reforma d'habitatge entre mitgeres per convertir la planta baixa en local i les plantes superiors
en habitatge a av. del Capità Negrete, 28 (promotor/a Santiago Lopez Ravanals, S.L., tècnic
redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Construcciones y Contratas Chamorro, S.L.).
(exp. 7797/2018).
3.2 Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer del Pare Huguet, 8 (promotor/a
N.S.B.E.B., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Angel i contractista Llorens Fernandez,
Jordi). (exp. 13688/2018).
3.3 Reforma i canvi de coberta de bouer a pol. 1, parcel.la 6 -finca Son Salomó- (promotor/a Son
Salomo SRM, tècnic redactor/a enginyer tecnic agricola: Balma Gonzalez Perez i contractista
Tandrisa, S.L.). (exp.47/2018).

4.

Modificació de llicència d’obres amb projecte tècnic per reforma parcial d’habitatge unifamiliar
entre mitgeres al carrer Sant Miquel, 62 (promotora C.D., arquitecte Jordi Pons Mercadal i
contractista Obres Joan Marqués, S.L.) (exp. 931/2019).

5.

Relació de factures 40/2019. (exp. 11420/2019).

6.

Proposta d’aprovació dels descàrrecs 8/2019, 11/2019 i 21/2019 del Servei de Recaptació de
rebuts diversos. (exp. 10749/2019).

7.

Proposta d’aprovació dels descàrrecs 9/2019, 13/2019, 18/2019 i 23/2019 del Servei de
Recaptació de rebuts diversos. (exp. 10799/2019).

8.

Proposta d’aprovació de l’expedient per la contractació del servei de restauració i col·locació del
bambolinó del teatre des born. (exp. 8117/2019).

9.

Proposta d’aprovació de la subrogació de l’adjudicatari dels treballs de detecció de fuites a les
xarxes d’aigua potable. (exp. 7853/2019).

10. Proposta de ratificació de la resolució núm. 1697, de data 4 de novembre de 2019, relativa al

reingrés al lloc de treball AG, i nomenament de funcionària interina com a TAG de RRHH (exp.
10939/2019).
11. Proposta de ratificació del contingut de la Resolució de l'Àrea Socioeducativa i de Dinamització

Econòmica número 499/2019, per la qual s'aprova el projecte d’ocupació i formació MAJORS DE
30 ANYS «TEIXINT SINÈRGIES» i la sol·licitud de subvenció, amb les esmenes requerides pel
SOIB. (exp. 9124/2019).
12. Ratificar el contingut de la Resolució de l'Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica

número 500/2019, per la qual s'aprova el projecte mix d'ocupació i formació SOIB JOVE
2019 "BIOSFERA 2019" i la sol·licitud de subvenció amb les esmenes requerides pel SOIB. (exp.
9126/2019).
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13. Proposta de reconeixement del deute amb Jovi Mar SLU de les despeses relatives a les factures

corresponent als serveis prestats a la Casa d’Acollida durant els mesos d’agost i setembre de
2019. (exp. 7797/2019).
14. Proposta de reconeixement del deute amb l’entitat Creu Roja Española de les despeses relatives a

les factures corresponent als serveis prestats a l'Ajuntament de Ciutadella durant els mesos de
maig a setembre de 2019. (exp. 10345/2019).
15. Proposta d'aprovació i abonament de la factura corresponent al subministrament d'una medalla

d'or (exp. 4177/2019).

Ciutadella de Menorca, 4 de novembre de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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