COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 26/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de julio de 2020
Hora: 9:30
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 de de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en reforma d'habitatge unifamiliar
entre mitgeres i piscina a Mercadal (Exp EX067-2019-004335)
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4 Proposta de concessió del permís d'instal·lació i obres per a bar-restaurant a la Pl. dels Pins (Exp
EX567-2019-010523)
5 Proposta de modificació de llicència d'obres en relació al projecte que va obtenir llicència urbanística
d'obres amb projecte tècnic (acord de Junta de Govern de 11/07/2018) per a la construcció d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres al c/Mossèn Salord i Farnés (Exp EX076-2020-001478)
6 Proposta de pròrroga de llicència d'obres amb projecte consistents en piscina a la finca Sa Marjal,
situada al pol. 10, Exp. 409/16 (Exp EX271-2020-004441)
7 Proposta de concessió de la modificació de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic en
relació al projecte que va obtenir llicència (acord de Junta de Govern de 01/08/2018) per estintolament
estructural i renovació de banys i cuina a habitatge unifamiliar entre mitgeres a l’Av. Jaume I El
Conqueridor (Exp EX076-2019-008403)
8 Proposta rectificació de l’acord del punt 6 de l’ordre del dia de la Sessió de la Junta de Govern
celebrada el 22/07/2020 referent a la Contractació del software ArcGIS pel servei d’Urbanisme. (Exp
EX027-2020-000915)
9 Proposta de l'instructor de reposició de la realitat física alterada i procediment sancionador (DU 01/17)
AL PSG. MARÍTIM, 62-72 (Exp EX072-2017-001721)
10 Relació de factures núm. 28/2020 (Exp EX015-2020-007296)
11 Relació de factures núm. 22/2020 crèdit reconegut (Exp EX015-2020-007297)
12 Proposta aprovació càrrecs comptables 65/2020 i 66/2020 de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals (Exp EX277-2020-006539)
13 Proposta aprovació càrrecs comptables 77/2020 i 78/2020 de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals (Exp EX277-2020-006819)
14 Proposta aprovació padró aigua 2n trimestre 2020 nucli urbà i urbanitzacions per import de
835.042,88 € i aprovació càrrec 74/2020 (Exp EX204-2020-006549)
15 Proposta aprovació rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit per import de 34.835 € i
aprovació càrrec 75/2020 (Exp EX277-2020-006821)
16 Proposta aprovació relació d'autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line per import de
6.109,82 € i aprovació càrrec 79/2020 (Exp EX277-2020-006831)
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17 Proposta d'aprovació de la relació rebuts ingrés directe juny 2020 (2ª quinzena) i aprovació del càrrec
76/2020 (Exp EX277-2020-006578)
18 Proposta iniciar expedient de contractació projecte executiu d'un punt de recarrega de VE i instal·lació
solar fotovltaica de 38,76 kW a la prefectura de Policia (Exp EX151-2020-003875)
19 Proposta iniciar expedient per a la contractació arrendament nau dipòsit vehicles retirats via pública
(Exp EX151-2020-007183)
20 Proposta iniciar expedient per a la contractació pel subministrament d'un vehicle per a detinguts
destinat a la Policia Local (Exp EX151-2020-004685)
21 Proposta aprovar expedient per a la contractació de les obres del projecte modificat d'adequació de
l'intercanviador d'autobusos a la Via Perimetral de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2020-006717)
22 Proposta resoldre el contracte concessió ús privatiu zona domini públic per pantalla informativa av.
Palma de Mallorca/camí de Maó (Exp EX151-2012-005554)

Identif. doc. elect.: ES-07015-2020-94ee85ff-f118-43a1-ac24-b68b99551286 27/07/2020 14:29:48 Pag.:2/3
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

23 Proposta d'aprovar de la renúncia de l'empresa i nou requeriment documentació prèvia adjudicació del
contracte d'obres d'execució del projecte d'adequació baixada a la platja de la urbanització de Cala'n
Blanes (Exp EX151-2020-003468)
24 Proposta d'adjudicació del contracte de les obres d'execució projecte millora enllumenat de la
urbanització Cala Blanca i millora accés a la platja (Exp EX151-2020-003470)
25 Proposta ratificar resolució 539 per a la contractació servei desinfecció i desratització del casc urbà i
urbanitzacions de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2020-003336)
26 Proposta d'adjudicació del contracta menor per a les obres de cloteig de camins rurals municipals
2020 (Exp EX027-2020-004315)
27 Proposta aprovar certificació núm. 4 d'obres de Disseny de la plaça urbana situada a l'Av. Josep
Mascaró Pasarius (Exp EX038-2020-006617)
28 Proposta nomenament de M.A.G.P. com a auxiliar administratiu com a funcionari interí (adscrit a
l'OAC) (Exp EX009-2020-006851)
29 Proposta d'assignació funcions d'ajudant de fosser per raons derivades de la Covid-19 (Exp EX0082020-007097)
30 Proposta abonament beques 2018-2019 (Exp EX011-2020-003356)
31 Proposta ratificació resolució ÀOiSC núm. 542/2020 de nomenament funcionari interí amb categoria
d'auxiliar administratiu pel departament de RRHH (3 mesos) (Exp EX009-2020-007232)
32 Proposta d'adjudicació del contracte menor de les obres de sanejament de l’estructura metàl·lica i
muntatge de la coberta de la porxada del pati al CEIP Pere Casasnovas (Exp EX027-2020-004330)
33 Proposta d'adjudicació de les obres de reparació dels vestuaris del Ceip Pere Casasnovas (Exp
EX027-2020-003765)
34 Proposta d'adjudicació del contracte menor per a la redacció del projecte d'obres per a l'adequació de
les instal·lacions des Pinaret a la nova normativa d'instal·lacions juvenils. (Exp EX027-2019-005701)
35 Proposta de reconeixement de deute de les factures d'espinada de l'escorxador municipal de
desembre de 2019 al maig de 2020 (ambdós inclosos) (Exp EX142-2020-006560)
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36 Proposta d'aprovació del compte justificatiu relatiu al conveni de col·laboració 2019 entre l'Ajuntament
de Ciutadella i el Cercle Artístic per a l'organització i celebració de la posada en escena de Foc i Fum
(Exp EX193-2019-007366)

Identif. doc. elect.: ES-07015-2020-94ee85ff-f118-43a1-ac24-b68b99551286 27/07/2020 14:29:48 Pag.:3/3
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
27/07/2020 14:29:49
Signatura digital
Ciutadella
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