COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 3/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 22 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 15 de gener de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta d'acceptació de l'escrit de reconeixement de responsabilitat i del pagament anticipat de la
sanció per obres fetes sense llicència al carrer Tramuntana parc. A-17 de la urb. Cap d’Artrutx. (Exp
EX072-2014-007618)
4 Proposta de ratificació del contingut de la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana núm.
136, per a la contractació del subministrament de cadires per a les llotges del Teatre des Born de
Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-011673)
5 Proposta de ratificació del contingut de la resolució núm. 159/2020 de l’àrea d’organització i seguretat
ciutadana, per la qual s'estimar recurs reposició i requerir documentació prèvia a l'adjudicació del concurs
públic pel lloguer dels llocs de venda del Mercat Municipal del Peix (Exp EX151-2019-010556)
6 Proposta iniciar expedient per a la contractació del servei públic de salvament a les platges i piscina
descoberta municipal de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-013286)
7 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació del coordinador de Seguretat i Salut i director
executiu de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del bastió del Governador i Reial
Alcàsser fase (Exp EX151-2019-011035)
9 Proposta d'adjudicació de la contractació del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les
dependències del servei d'Atenció Social (Exp EX151-2019-008116)
9 Proposta de ratificar la resolució núm. 2001 de l'Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans de dia
30/12/2019 per aprovar la certificació núm. 7 (desembre 2019) de les obres de reforma de les
infractructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller (Exp EX038-2019-004164)
10 Proposta de concessió d'una bestreta d'una mensualitat al funcionari/a J.LT.S. (Exp EX006-2020000470)
11 Proposta encàrrec posada a punt de la climatització Teatre des Born (Exp EX027-2020-000005)
12 Proposta d'encàrrec de la neteja de les obres del Teatre des Born (Exp EX027-2020-000004)
13 Proposta d'aprovació i abonament de la factura corresponent a les feines de muntatge i desmuntatge
de l'enllumenat Nadalenc 2019 a l'empresa Electrica Ciutadella (Exp EX027-2019-009365)
14 Proposta de ratificació de la resolució nº 636 de 19.12.19 d'aprovació conveni amb el CIME per a
equipament Casa d'Acollida (Exp EX263-2019-013338)
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