COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 7/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 19 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 12 de febrer de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres consistents en rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres a Sa Muradeta, 20 (Exp EX067-2018-012858)
4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en reforma de magatzem entre
mitgeres a Portal de la Mar, 115, 2n. (Exp EX067-2019-000426)
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5 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en reforma d'habitatge unifamiliar
entre mitgeres a Josep Mª Quadrado, 38 (Exp EX067-2018-012426)
6 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en obres de manteniment de la
façana de la Esglèsia dels Socors, situada a Seminari, 7 (Exp EX067-2019-003628)
7 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en habitatge unifamiliar aïllat a
urb. Cales Piques, parc. 138 (Exp EX067-2019-005657)
8 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en projecte d'execució de 2
habitatges unif. aïllats i 2 piscines a Ses Sivines, 97.Bàsic: 7376/18 (Exp EX067-2019-010306)
9 Proposta de concessió de nova llicència d'obres per acabament d'ampliació d'habitatge unifamiliar
adossat a Las Sabinas Apart. 29 Torre Ram II (Exp EX067-2018-009539)
10 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'obres amb projecte. Exp. relacionats: 8372/17 i
11770/18 (Exp EX271-2020-001052)
11 Proposta de concessió de segona pròrroga de llicència d'obres amb projecte de reforma i ampliació
d'hotel "Casas del Lago", exp. 8581/16 i 1ª pròrroga 1938/19 (Exp EX271-2019-013262)
12 Proposta de tramitació declaració d'interès general a la finca Sa Marjaleta per allotjament d'hotel rural
(Exp EX070-2018-013099)
13 Relació de factures 2.2020 (Exp EX015-2020-001878)
14 Relació de factures 2.2020 de crèdits reconeguts (Exp EX015-2020-001875)
15 Relació de factures 3.2020 de crèdits reconeguts (Exp EX015-2020-001876)
16 Proposta d'aprovació del padró aigua del 4t trimestre de 2019 del nucli urbà i urbanitzacions i
aprovació càrrec 11/2020 (Exp EX204-2020-001438)

Plaça des Born, 15 - 07760 - Ciutadella de Menorca
Contacte: 971 38 10 50 - http://consulta.ajciutadella.org - Web: www.ajciutadella.org

COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

17 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació d'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 EX1512020-001027)
18 Proposta d'aprovar de l'expedient de contractació del servei públic de salvament a les platges i
piscina descoberta municipal de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-013286)
19 Proposta d'aprovar la devolució de l'aval com a garantia del contracte pel servei neteja d'edificis i
dependències municipals 2014 (Exp EX151-2019-011822)
20 Proposta d'acordar la devolució de la garantia definitiva depositada en relació al contracte del servei
de sanitaris portàtils a les platges (Exp EX151-2019-013366)
21 Proposta de ratificar de la resolució 263/2020, per iniciar expedient de contractació de les obres del
projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació del Castell de Sant Nicolau. (Exp EX151-2018-012197)
22 Proposta d'adjudicació per a l'adquisició de vehicle per al Servei d'Aigües a l'empresa Dibauto Plus
S.A. (Motorauto Ponents S.A.) (Exp EX027-2020-001587)
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23 Proposta d'aprovació del projecte de millora del sanejament de la carretera a Cap d'Artrutx Me-24 del
P.K. 2+240 al P.K. 2+380 (Exp EX034-2019-012792)
24 Proposta d'aprovació i abonament factura de l'empresa Nito i Gabi Cardona, SL, relativa a les tasques
de rascar i pintar les reixes i portes de l'entrada del Cementiri Nou. (Exp EX027-2019-010890)
25 Proposta d'aprovació i abonament factura de l'empresa Anathomic Solutions, SLU, relativa a
l'adquisicó d'un túmul per al Cementiri Nou. (Exp EX027-2019-009242)
26 Proposta d'adjudicació del contracte menor per les feines de substitució de les canonades del sistema
de calefacció del CEIP Pintor Torrent. (Exp EX027-2020-000714)
27 Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de petroli per a la caldera de la
calefacció de diferents centres educatius (Exp EX027-2020-001223)
28 Proposta d'abonar complement de productivitat per treballs en horari nocturn del personal laboral de
la casa d'acollida (octubre a desembre 2019) (Exp EX008-2020-000820)
29 Proposta d'abonar complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del personal
laboral (a gener 2020) (Exp EX005-2020-000825)
30 Proposta d'abonament serveis extraordinaris personal laboral (a gener 2020) (Exp EX011-2020000823)
31 Proposta d'abonament gratificacions serveis extraordinaris personal funcionari (a gener 2020) (Exp
EX011-2020-000826)
32 Proposta d'abonar un complement de productivitat per treballs penosos realitzats el novembre 2019
(Exp EX005-2020-000828)
33 Proposta de ratificació de la resolució de l'àrea d'OiSC núm. 250/2019 de 6 de febrer, relativa a la
contractació de J.M.M. (Exp EX009-2020-001419)
34 Proposta de rectificació de conveni de cessió de local municipal a l'associació Caritas Diocesana (Exp
EX265-2019-002830)
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35 Proposta de rectificació de conveni de cessió de local municipal a l'Associació de Veïns Sa Colàrsega
(Exp EX265-2019-002828)
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L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
17/02/2020 14:52:26
Signatura digital
Ciutadella
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