COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 5/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 5 de febrer 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 29 de gener de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en 2 habitatges unifamiliars
aïllats i 2 piscines al carrer de s'Àguila, 141 (Cala Morell) (Exp EX067-2019-012234)
4 Proposta de concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en projecte bàsic d'habitatge
unifamiliar i piscina al carrer Perseu, 13, parc. 37 de Cala Morell (Exp EX067-2018-005110)
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5 Proposta de concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en projecte bàsic d'habitatge
unifamiliar aïllat i piscina a Àguila, 14, p.142 de Cala Morell (Exp EX067-2019-013114)
6 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en projecte bàsic d'habitatge
unifamiliar aïllat i piscina a Àguila, 19, parc. 157 de Cala Morell (Exp EX067-2019-013112)
7 Proposta de concessió de llicència d'obres per projecte d'habitatge en planta pis en edifici existent
entre mitgeres al carrer Alfons XIII, 12 (Exp EX067-2019-001139)
8 Proposta de concessió de modificació de plànols de llicència d'obres amb projecte consistents en
reforma de la finca Curniola. Exp: 5778/2016. (Exp EX076-2019-000576)
9 Proposta de concessió de modificació de plànols de llicència d'obres, exp inicial 909/18 (Exp EX0762019-010875)
10 Proposta d'aprovació de la rectificació de la liquidació aprovada en acord de Junta de Govern de dia
11/12/2019 d'aprovació de llicència d'obres del projecte de legalització i projecte bàsic i executiu de
reforma de magatzem agrícola a la finca sa Marjaleta, pol. 14, parc. 19 (Exp EX067-2018-007271)
11 Proposta de tramitació de declaració d'interès general per edifici aïllat per a ús de bodega en
explotació agrícola a la Finca Al Parico. (Exp EX070-2018-011515)
12 Proposta d'aprovació de la compensació del deute tributari per devolució IBI urbana dels exercicis
2017 i 2018 amb liquidacions de l'exercici 2019. (Exp EX173-2019-006586)
13 Proposta d'aprovació de la liquidació de parquímetres durant el període del 30.11.19 al 30.12.19 (Exp
EX173-2020-000946)
14 Proposta de ratificació de la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana, núm. 220/20, per
la qual s'aprova iniciar expedient de contractació del servei d’assistència sanitària extra hospitalària per a
les Festes de Sant Joan 2020 (Exp EX151-2020-000398)
15 Proposta iniciar l'expedient de contractació de les obres d'execució del projecte d'activitat permanent
major per un museu amb sales d'exposició i cafeteria a l'edifici de Can Saura (Exp EX151-2020-001027)
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16 Proposta de ratificar resolució 219 iniciar expedient de contractació del servei de lloguer, manteniment
i neteja de sanitaris químics a diverses platges de Ciutadella (temporada 2020-2021). (Exp EX151-2019012118)
17 Proposta d'adjudicació del contracte menor dels treballs de nova xarxa d'aigua potable als carrers de
sa Perdiu i es Rossinyol de la urbanització de Son Carrió a l'empresa M. Polo, S.L. (Exp EX027-2020000889)
18 Proposta d'adjudicació del contracte menor per la substitució de lluminàries als carrers Pare Huguet,
Fivaller, Sor Àgueda, Rafel Oleo, Barcelona i La Creu, a l'empresa Dielectro Balear, S.A.U. (Exp EX0272019-011854)
19 Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de 51 lluminàries led pels carrers des
Degollador, Bisbe Severo, Bisbe Comes, Josepa Rossinyol i Eivissa, a l'empresa Ximenez Catalunya,
S.L.U. (Exp EX027-2019-013539)
20 Proposta d'aprovació de la nova liquidació i devolució d'ingressos indeguts en relació a trasllat de
comptador d'aigua situat al carrer República Argentina núm. 116 (Exp EX220-2019-008817)
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21 Proposta d'adjudicació del contracte menor per al subministrament de consumibles d'impressores per
a l'exercici 2020, a l'empresa PRISMA MENORCA, S.L. (Exp EX027-2019-013089)
22 Proposta d'aprovació de la liquidació dels ingressos per fotocòpies i impressions fetes a la Biblioteca
Pública Municipal de la Casa de Cultura durant el període de 30/7/2019 al 25/01/2020 (Exp EX101-2020001045)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
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