CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 2/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 15 de gener de 2020
Hora: 9:30
Lloc: Sala d'alcaldia de l'Ajuntament

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 8 de gener de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta d'aprovació de la llicència d'obres amb projecte consistents en projecte executiu d'habitatge
unifamiliar aïllat i piscina a Signe Sagitari, 16 de Sa Caleta (Exp EX067-2019-011536)
4 Proposta d'aprovació de la llicència d'obres amb projecte bàsic i executiu consistent en unió de dos
pisos en un a edif. plurifamiliar a c/ Marino Benejam 42, 2-2 i 2-3 (Exp EX067-2018-010439)
5 Proposta d'aprovació de la llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en instal.lació d'ascensor
en edifici plurifamiliar situat a Àngel Ruiz i Pablo, 91 (Exp EX067-2018-013845)
6 Proposta d'aprovació de la llicència d'obres per la reforma i ampliació d'edifici entre mitgeres a Camí
des Caragol, 43 (Exp EX067-2018-011754)
7 Proposta de ratificació de la Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat ciutadana núm. 71 de dia
13/01/20120, pel requeriment de documentació previa a l'adjudicació de la contractació del servei de
vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d'Atenció Social (Exp EX1512019-008116)
8 Proposta de ratificació de la resolució núm. 43 per requerir la documentació prèvia a l'adjudicació per la
contractació d'obres del projecte de recuperació i rehabilitació Bastió des governador i Reial Alcàsser de
Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-009164)
9 Proposta de ratificar la resolució núm. 642/2019 relativa a l'aprovació del compte justificatiu del
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Cercle Artístic per a l'organització i posada en escena de
"Foc i Fum" 2017 (Exp EX193-2017-012495)
10 Proposta de ratificar la resolució núm. 641/2019 relativa a l'aprovació del compte justificatiu del
Conveni de col·laboració 2018 entre l'Ajuntament i el Cercle Artístic per a l'organització i celebració del
XLIII Premi Born de Teatre 2018 (Exp EX193-2018-005890)
11 Proposta de modificar el rebut d'aigua del 4t trimestre de 2018 per fuita a Comunidad Propietaris Cova
des Càrritx-Cova des Mussol (Exp EX220-2019-011227)
12 Proposta per acceptar els serveis gratuïts oferits per J.G.C. per a la remodilació de la làmpara del
Teatre municipal del Born (Exp EX089-2019-009304)
13 Proposta de ratificació de la resolució núm. 2092 de dia 30/12/2019 relativa a l'aprovació de comptes
justificatius i abonament de les subvencions relatives a la convocatòria 2018 per a l'atorgament de
subvencions dirigides a activitats culturals de les entitats sense ànim de lucre (Exp EX086-2018-012414)
14 Proposta de ratificar la resolució núm. 643/2019 relariva al reconeixement del deute derivat de
l'enllumenat extra de les festes de Sant Joan (Exp EX091-2019-011887)
15 Proposta de ratificació de la resolució d'Alcaldia núm. 165/2019 d'aprovació addenda conveni entre el
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CIMe i l'Ajuntament per dur a terme projectes a les zones turístiques on s'hi hagin regularitzat places
turístiques (Exp EX066-2018-004391)
16 Proposta d'aprovació del pagament per reconeixement de deute d'una factura per serveis extres per
les festes de Sant Joan 2019 (Exp EX027-2019-012113)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch
Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document
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