COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 8/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 26 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 19 de febrer de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte bàsic consistents en millora d'accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques ed. Av. Camí de Maó, 71 (Exp EX067-2018-011429)
4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en consolidació estructural de
façana a Portal del Mar, 115 (Exp EX067-2019-003299)
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5 Proposta de concessió llicència d'obres amb projecte consistents en habitatge unifamiliar entre
mitgeres i piscina a Camí de Maó, 145 (Exp EX067-2019-005365)
6 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en la legalització de càmeres
sanitàries a l'aparthotel situat a Via Circumval·lació, 6 -C. en Bosc (Exp EX067-2019-013299)
7 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistent en habitatge i garatge entre
mitgeres a Eivissa, 4-6 (Exp EX067-2019-002704)
8 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'obres amb projecte consistents en reforma d'habitatge
a Alfons XIII, 34. Exp. rel: 95/2018 (Exp EX271-2020-001057)
9 Proposta de concessió de 2ª pròrroga en relació a l'exp. d'obres amb projecte, exp. relacionats:
7445/2017, 4848/2019 (Exp EX271-2020-001061)
10 Proposta de tramitació d'interès general per a bodega a la finca Torralba, situada a la parcel·la 28, pol.
18 (Exp EX070-2019-010411)
11 Relació de factures 3.2020 (Exp EX015-2020-002136)
12 Relació de factures 4.2020 de crèdits reconeguts (Exp EX015-2020-002137)
13 Proposta d'aprovació de la declaració d'afecció de bens, exp. AB-1598-MUL00029 (Exp EX173-2020001903)
14 Proposta d'aprovació de la relació d'autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line i
aprovació del càrrec núm. 14/2020 (Exp EX277-2020-001779)
15 Proposta d'aprovació de la rectificació d'un error material en l'acord de JG 12.02.2020 relatiu a
l'aprovació de taxes dels serveis d'escorxador (Exp EX277-2020-001901)
16 Proposta d'aprovació dels rebuts d'ocupació al mercat i mercadets, lloguer finques i locals diversos
febrer 2020 i aprovació del càrrec núm. 17/2020 (Exp EX277-2020-001870)
17 Proposta d'aprovació del rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació del càrrec
núm. 7/2020 (Exp EX277-2020-001704)
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18 Proposta d'aprovació del padró de liquidacions, febrer 2020, pels serveis prestats a les instal·lacions
esportives municipals i aprovació del càrrec núm. 15/2020 (Exp EX204-2020-001781)
19 Proposta aprovació padró Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l'exercici 2020 per import total
d'1.102.947,18 € i aprovació càrrec 18/2020 (Exp EX204-2020-001899)
20 Proposta d'aprovació de la relació de rebuts d'ingrés directe del mes de gener de 2020 (2a quinzena) i
aprovació del càrrec núm. 16/2020 (Exp EX277-2020-001784)
21 Proposta declarar desert el procediment d'adjudicació del contracte del coordinador de Seguretat i
Salut i director executiu de les obres del projecte rehabilitació del bastió del Governador i Reial Alcàsser
fase (Exp EX151-2019-011035)
22 Proposat declarar desert procediment de contractació de les obres del Projecte de millora de diverses
voreres a la urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda) (Exp EX151-2019-012623)
23 Proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte del servei de tren turístic urb. Cala en Bosch (Exp
EX151-2019-010038)
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24 Proposta rectificar error material en el PCAP per a la contractació 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)
25 Proposta d'aprovar i abonar la factura núm. 1524 de dia 17/11/2019 emesa per l'empresa Centre de
Jardineria SL (B07987910), corresponent al servei de poda d'arbres de la Contramurada (Exp EX0272019-008167)
26 Proposta d'aprovació de la sol·licitud d'inclusió de diferents projectes en el Pla Insular de Cooperació
per a la redacció de projectes, l'adquisició d'equipaments municipals i la millora de zones turístiques PIC
2020 (Exp EX034-2020-001567)
27 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 1 (gener 2020) de les obres de disseny de la plaça
urbana situada a l’av. Josep Mascaró Pasarius, carrer Ciutat d’Oristano i camí Vell de Maó. (Exp EX0382020-001642).
28 Proposta d'adjudicació del contracte menor pel subministrament de hipoclorit sòdic de 60 gr/l a
l'empresa Menorca Neta, S.L. (Exp EX027-2020-001993)
29 Proposta de modificar el rebut d'aigua del 3r trimestre de 2019 per fuita del comptador situat al carrer
Madrid, 57 (Exp EX220-2020-000008)
30 Proposta de modificació dels rebuts d'aigua i devolució d'ingressos indeguts relatius als 1T2019,
2T2019 i 3T2019 del comptador situat al Camí de baix n.3 (Exp EX220-2019-009750)
31 Proposta d'aprovació del compte justificatiu i liquidació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
i l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella per a l'organització de la Cavalcada Reial 2018-2019. (Exp
EX214-2018-010682)
32 Proposta d'abonar a l'agent de policia local J.M.M., les despeses de renovació de permís de conduir
(Exp EX011-2020-000990)
33 Proposta d'abonament liquidació de vacances pendents i indemnització per finalització de contracte
temporal el dia 19-02-2020. (Exp EX005-2020-001848)
34 Proposta d'abonar les hores complementàries realitzades el mes de gener de 2020 pel personal
laboral (Exp EX005-2020-001457)
35 Proposta concessió bestreta reintegrable a la funcionària S.M.B. (Exp EX006-2020-001988)
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36 Proposta d'aprovació liquidació ingressos directes a l'àrea d'Esports durant el 3r trimestre de l'any
2019 (Exp EX130-2020-002002)
37 Proposta d'aprovació abonament consum elèctric del Poliesportiu Sant Joan per activitats esportives
de l'Ajuntament, període 01/02/19 a 16/01/20 (Exp EX130-2020-001707)
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L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
24/02/2020 14:23:16
Signatura digital
Ciutadella
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