COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 23/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 8 de juliol de 2020
Hora: 9:00 h
Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament
ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 1 de juliol de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte bàsic consistents en nova planta d'habitatge
unifamiliar aïllat i piscina a De Sa Caramuixa, F-19 (Exp EX067-2019-007127)
4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en reforma i ampliació d'edifici per
reconversió en habitatge entre mitgeres i piscina a Camí Vell,17-19 (Exp EX067-2020-000037)
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5 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'instal·lació i obres per canvi d'ús a hotel d'interior a
Murada d'Artrutx, 17. Exp. 8378/2017 (Exp EX271-2020-004454)
6 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'obres amb projecte consistents en millora i
consolidació parcial de forjat en habitatge situat al Pg. Marítim, 2 (Exp EX271-2020-003991)
7 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'obres de reforma d'habitatge unifamiliar adossat al c/
Francesos, p. 06 (Santandria). Bàsic: 42/18- Executiu:9721/18 (Exp EX271-2020-003812)
8 Proposta d'aprovació de llicència d'obres amb projecte consistents en rehabilitació forjats i cobertes
d'edifici situat a Portal d'Artrutx, 8-B (Exp EX067-2019-003105)
9 Proposta d'assumir l'informe raonat a l'efecte de continuar la tramitació de la sol·licitud de declaració
d’interès general per reforma d’un edifici amb ús de bar restaurant per a la seva conversió en casa de
colònies, al lloc des Banyul,.(Exp EX070-2020-003938)
10 Proposta de denegació de pròrroga de llicència de rehabilitació i ampliació d'habitatge aïllat i piscina
a S'hort de n'Squella, Camí Son Salomó, km. 1,5 (Exp EX271-2020-005750)
11 Relació de factures 24/2020 (Exp EX015-2020-006319)
12 Proposta d'aprovació desestimació recurs liquidació plusvàlua núm. 2017-0000340 (Exp EX022-2017006984)
13 Proposta d'aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua exp. PLUSV-2017-003416 (Exp
EX022-2018-006812)
14 Proposta d'aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua exp. PLUSV-2017-000510 (Exp
EX022-2017-006839)
15 Proposta d'aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua (Exp EX022-2020-003319)
16 Proposta d'aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua (Exp EX022-2019-012097)
17 Proposta d'aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua (Exp EX022-2017-007644)
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18 Proposta d'aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua (embargament expedient
B1300440) (Exp EX022-2018-005395)
19 Proposta d'aprovació denegació devolució plusvàlua (Exp EX275-2018-002111)
20 Proposta d'aprovació denegació devolució plusvàlua (Exp EX275-2018-002108)
21 Proposta d'aprovació denegació devolució plusvàlua (Exp EX024-2018-008762)
22 Proposta d'aprovació denegació devolució plusvàlua (Exp EX024-2018-006016)
23 Proposta d'aprovació denegació devolució plusvàlua (Exp EX024-2017-012179)
24 Proposta d'aprovació concessió bonificació rebut IBI per ser família nombrosa (Exp EX026-2020002585)
25 Proposta d’aplicació de mesures extraordinàries al contracte de concessió administrativa d'ús privatiu
de gestió i explotació de dues sales de projecció de cinema i del bar del complex cultural Canal Salat de
Ciutadella de Menorca, a causa de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19 (any 2020) (Exp EX1512020-003459)

Identif. doc. elect.: ES-07015-2020-05526e9e-9bec-40e3-a800-f1d756b2988d 06/07/2020 15:24:38 Pag.:2/3
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

26 Proposta aprovar la devolució fiança obres pavimentació i infraestructures carrers colindants a la
plaça des Pins (Exp EX151-2019-012107)
27 Proposta declarar deserta la licitació per a la contractació de lloguer de 3 parades de venda -de
titularitat municipal- destinades a peixateries, en el mercat des peix. (Exp EX151-2020-003847)
28 Proposta abonament despeses ocasionades per al reforç de les plantilles policials per a les festes
Sant Joan 2019 (Ajuntament d'Alaior) (Exp EX143-2019-006850)
29 Proposta d'abonament complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del
personal laboral (a abril 2020) (Exp EX008-2020-003814)
30 Proposta d'abonament complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del
personal laboral (a maig 2020) (Exp EX008-2020-004525)
31 Proposta d'abonament productivitat per caps de setmana i X0 funcionaris policia local (Ref.: Informe
08/06/2020) (Exp EX005-2020-005568)
32 Proposta d'abonar complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del personal
laboral (a juny 2020) (Exp EX008-2020-005570)
33 Proposta de reconeixement antiguitat a efectes de triennis de la funcionària interina S.S.R. (Exp
EX008-2020-005719)
34 Proposta de reconeixement antiguitat a efectes de triennis del funcionari S.G.L. (Exp EX008-2020003368)
35 Proposta de ratificació resolució de l'àrea d'OiSC núm. 502/2020, en s'acorda el cessament en el
treball del funcionari municipal J.L.L. per motiu del seu pas a la situació de jubilació forçosa (Exp EX0092020-004368)
36 Proposta de ratificació resolució de l'àrea d'OiSC núm. 507/2020, què acorda formalitzar amb M.B.S.,
un contracte laboral temporal d’interinitat en la categoria de subaltern en substitució d'un empleat (Exp
EX009-2020-005714)
37 Proposta ratificació resolució de l'àrea d'OiSC núm. 501/2020, que acorda nomenar a A.M.C.,
funcionària interina de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa (subgrup C2),
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pel motiu d’un excés i acumulació de tasques d’auxili administratiu a l’àrea de Serveis Socials (Exp
EX009-2020-005708)
38 Proposta ratificació resolució d'OiSC núm. 516/2020 de 3 de juliol d'aprovació procediment selectiu
per a constituir una borsa d'Atribució temporal de funcions pròpies d'encarregat de llauner (Exp EX0052020-006244)
39 Proposta d'aprovació del programa educatiu "Obrint Portes 2020/21 (Exp EX027-2020-005931)
40 Proposta d'aprovació de la 6a certificació i liquidació de les obres d'una instal·lació solar fotovoltaica
de 60 kW a la coberta de la Piscina (Exp EX084-2020-005533)
41 Proposta d'aprovació de la 5a certificació de les obres d'una instal·lació solar fotovoltaica de 60 kW a
la coberta de la Piscina (Exp EX084-2020-005532)
42 Proposta d'aprovació del compte justificatiu relatiu al conveni de col·laboració 2019 entre l'Ajuntament
i l'Associació cultural Tanagra per a l'organització i celebració del Festival de Cinema de Menorca (Exp
EX193-2019-007370)
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43 Proposta d'aprovació del compte justificatiu relatiu al Conveni 2019 entre l'Ajuntament de Ciutadella i
la Capella Davídica per al Festival d'Orgue i els Concerts de Pasqua (Exp EX193-2019-008029)
44 Proposta d'aprovació del compte justificatiu relatiu al conveni de col·laboració 2019 entre l'Ajuntament
i el Cercle Artístic per a l'organització i celebració del XLIV Premi Born de Teatre 2019 (Exp EX193-2019007365)
45 Proposta d'aprovació del compte justificatiu relatiu al Conveni 2019 entre l'Ajuntament de Ciutadella i
l'Associació
d'Al·ligàtors Jazz Obert per al XXI Festival Menorca Jazz (Exp EX193-2019-008032)
46 Proposta d'adjudicació del contracte menor de serveis per a l'encàrrec de la redacció de l'estudi de
detall del nou edifici per a l'escola de música (Exp EX027-2020-003469)
47 Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració permanent entre Ajuntament de Ciutadella i el
Consell Insular de Menorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris municipals any
2020 (Exp EX193-2020-001845)
48 Proposta d'aprovació de reconeixement de deute a l'entitat CREU ROJA dels mesos d'octubre de
2019 a març 2020 (Exp EX293-2020-004568)
49 Proposta aprovació acord entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i MERCADONA per a la
donació de 2000 Kg d'aliments i productes bàsics, 2020 (Exp EX263-2020-004865)
50 Proposta d'aprovació del projecte "Un estiu de profit" (Exp EX293-2020-006360)
51 Proposta de contractació del servei de vigilància a la Casa d'Acollida de Ciutadella (Exp EX027-2020006037)
52 Proposta de contractació del servei de platges adaptades del municipi de Ciutadella (Exp EX0272020-006035)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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