ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 8 DE GENER DE 2020 A LES 9.30 HORES.
1.

Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 18 de desembre de 2019.

2.

Comunicacions d’Alcaldia.

3.

Llicència d’obres amb projecte tècnic d’una piscina i ampliació d’habitatge unifamiliar a dossat al
carrer Cala’n Busquets, s/n (promotor JFH, arquitecte Jordi Pons Mercadal i contractista Obres
Joan Marques, sl) (exp. 14224/2018).

4.

Llicència d’obres amb projecte tècnic per a la reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar
aïllat, així com la construcció d’una piscina i rehabilitació de dues edificacions agràries al lloc de
son Sintas, ubicat al camí de Son Sintas (promotor Casa Calypso, sl, arquitecte Antonio López
Martínez i contractista Obres Tomeu Marqués, sl) (exp. 2497/2018).

5.

Llicència d’obres amb projecte tècnic executiu per a la conversió d’un garatge en habitatge
unifamiliar a la via Sorozábal 7 (promotor PLAR, arquitecte Luís Villalonga Sánchez i contractista
M. Polo, sl) (exp.14159/2018).

6.

Pròrroga de llicència d’obres amb projecte tècnic per nova llicència d’acabament d’habitatge i una
piscina d’un projecte de dos habitatges i dues piscines a carrer Ronda de Sa Punta, 25-27 de la
urbanització cala en Blanes (promotor i contractista ACS i arquitecte Joan Enric Ventura Saborido)
(exp.11849/2019).

7.

Pròrroga del permís d’instal·lació i obres per a la reforma i canvi d’ús d’habitatge entre mitgeres a
hotel d’interior al carrer Murada d’Artrutx, 17 (promotor Sagitario Playa, sl, arquitecta Ana Seguí
Bosch i contractista Tsam Ciutadella, sl) (exp.13290/2019).

8.

Denegació de pròrroga del permís d’instal·lació i obres per a tanatori al carrer dels Ferrers, 12,
núm. 2-3-4 del polígon industrial (promotor Fornela Favaritx, sl, enginyer industrial Josep A.
Gavalda Martínez) (exp.12575/2019).

9.

Aprovació del full d’apreuament municipal de la finca ubicada al carrer Josep Salord i Farnés, 28,
refusar el full d’apreuament presentat per la part sol·licitant i remetre l’expedient al Jurat Provincial
d’Expropiació Forçosa (exp.1905/2016).

10. Proposta d'acord d'imposició de la 2ª multa coercitiva per incompliment de l'ordre d'enderroc

dictada per la Junta de Govern de 09/05/2018 (exp. 1721/2017).
11. Proposta de sol·licitud de pròrroga del finançament del projecte ITS 2017-118 de recuperació i

rehabilitació de les murades (Bastió des governador i Reial Alcàsser) (exp. 7508/2017).
12. Proposta aprovar la devolució de garanties definitives de diverses obres (exp. 8118/2019).
13. Proposta aprovar la devolució d'avals per diverses obres executades per M.POLO entre 2003 i

2010 (exp 9973/2019).
14. Proposta aprovar la devolució de les garanties a ANTONIO GOMILA, SA, per les obres

efectuades, en el marc del Consorci Pla Mirall (exp. 10025/2019).
15. Proposta ratificar resolució núm. 1986, requerir documentació prèvia a l'adjudicació del concurs

públic pel lloguer dels llocs de venda del Mercat Municipal del Peix (exp. 10556/2019).
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16. Proposta iniciar expedient per a la contractació de l'execució del projecte museogràfic de Can

Saura (exp. 10595/2019).
17. Proposta iniciar expedient per a la contractació del coordinador de Seguretat i Salut i director

executiu d'obres del projecte de rehabilitació del bastió del Governador i Reial Alcàsser fase (exp.
11035/2019).
18. Proposta ratificar resolució núm. 2085 donar-se per assabentat de la subrogació rama activitat

empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA (exp. 13622/2019).
19. Proposta de ratificar resolució núm. 1979/2019 de l'Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans per

aprovar l'adquisició d'un geòfon mod DXMIC-PRO per localitzar fuites d'aigua amb gravació de so i
aplicació app (exp. 13267/2019).
20. Proposta de ratificar la resolució núm. 1980/19 de l'Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans per

aprovar l'adquisició de motors per diferents pous municipals (exp. 13300/2020).
21. Proposta de ratificació de la Resolució de l'àrea socioeducativa i de dinamització econòmica

número 640/2019, referent a l’aprovació i abonament de la minuta 1 de data 17-04-2019, en
concepte de drets d’imatge en relació a l’exposició «Cartografies de la Feminitat», dipositada al
Roser (exp. 4357/2019).
22. Proposta d’adjudicació del contracte menor del servei de material per a la senyalització viària

horitzontal (exp. 11228/2019).
23. Proposta d'aprovació del conveni de cessió de local municipal per a l'associació protectora

d'animals de ciutadella (exp. 3346/2019).
24. Proposta de revocació de l'acord de concessió de subvenció de 2.000 € de la línia d'igualtat 2019 a

l'associació Alterversió. (exp. 10174/2019).

Ciutadella de Menorca, 3 de gener de 2020
L’alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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