COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 28/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 19 d'agosto 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 5 d'agost de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de considerar que el projecte executiu de les obres consistent en habitatge unifamiliar i
piscina al carrer Perseu, 13, parcel·la 37, s'adapta al projecte bàsic aprovat per acord de Junta de
Govern de dia 05.02.2020, amb les modificacions incloses que consten al projecte. (EX565-2020004311)
4 Relació de factures 30/2020 (Exp EX015-2020-007917)
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5 Relació de factures 31/2020 (Exp EX015-2020-007918)
6 Relació de factures 23/2020 de crèdit reconegut (Exp EX015-2020-007919)
7 Proposta d'aprovació del preu públic puntual per a la celebració del festival de música MUSITERRÀNIA
(Exp EX173-2020-007736)
8 Proposta d'aprovació de la liquidació dels certificats emesos per l'OAC, període de febrer, març, abril,
maig i juny de 2020 (Exp EX173-2020-007397)
9 Proposta d'aprovació de la liquidació parquímetres període del 29.02.20 a 01.06.20 (Exp EX173-2020005458)
10 Propota d'aprovació de la liquidació parquímetres període del 30.05.20 a 30.06.20 (Exp EX173-2020007388)
11 Proposta d'abonament dels reintegraments anticipats Jurats Expropiació forçosa, exp. 3/2020 (Exp
EX173-2020-007739)
12 Proposta d'aprovació de la declaració d'afecció de béns número expedient AB-1595-V3000164 (Exp
EX173-2020-006238)
13 Proposta d'aprovació relació rebuts ingrés directe juliol 2020 (1ª quinzena) per import d'1.776.188,43 €
i aprovació càrrec 80/2020 (Exp EX277-2020-007311)
14 Proposta d'aprovació de la relació d'autoliquidacions via on-line per taxa llicència urbanística i ICIO i
aprovació del càrrecs 92, 93, 94, 95 i 96/2020 (Exp EX277-2020-007788)
15 Proposta d'aprovació rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit per import de 18.440 € i
aprovació càrrec 91/2020 (Exp EX277-2020-007737)
16 Proposta d'aprovació padró OVP 2020 i aprovació del càrrec 88/2020 (Exp EX204-2020-007626)
17 Proposta d'aprovació del padró de liquidacions dels serveis d'assistència domiciliària i menjar a
domicili del mes de maig 2020 i aprovació del càrrec 68/2020 (Exp EX204-2020-006145)
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18 Proposta d'aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal durant els
mesos de maig i juny 2020 i aprovació del càrrecs 89 i 90 respectivament (Exp EX277-2020-007659)
19 Proposta iniciar expedient per a la contractació servei climatització de l'escorxador municipal de
Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-012319)
20 Proposta d'aprovar de l'expedient per a la contractació projecte executiu d'un punt de recarrega de VE
i instal·lació solar fotovoltaica de 38,76 kW a la prefactura de Policia (Exp EX151-2020-003875)
21 Proposta aprovar expedient per a la contractació pel subministrament d'un vehicle per a detinguts
destinat a la Policia Local (Exp EX151-2020-004685)
22 Proposta d'adjudicació de la contractació obres d'execució del projecte de reforma d'un tram del
passeig marítim de la urbanització de Cala en Bosc (Exp EX151-2020-003473)
23 Proposta renúncia contracte d’un servei de tren turístic pneumàtic per fer recorregut a les
urbanitzacions de Cap d’Artrutx, Cala en Bosc i Son Xoriguer (Exp EX151-2018-004874)
24 Proposta d'aprovar la certificació núm. 2 i final obres Nova xarxa d'aigua potable als carrers de sa
Perdiu i es Rossinyol de la urbanització de Son Carrió (Exp EX038-2020-007656)
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25 Proposta d'aprovar la certificació núm. 2 (juny 2020) obres Projecte millora urbanització diversos
carrers de Son Carrió: S'Abellerol, Sa Perdiu i Sa Cadernera (PIC 2019-5) (Exp EX038-2020-007658)
26 Proposta aprovar la certificació núm. 2 (juny 2020) d'obres de pavimentació amb pedra viva del
carreró des Palau (Exp EX038-2020-006506)
27 Proposta aprovació procés selectiu per la constitució d’una borsa per nomenaments funcionàries/ris
interines/ins de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, (Exp EX007-2020-007448)
28 Proposta aprovació abonament despeses per assistència al Parlament Infantil S.L.C.A. (Exp EX0052019-012862)
29 Proposta d'aprovació del càrrecs de 2019 del Conveni atenció educativa infantil amb el Consell Insular
de Menorca (Exp EX214-2020-001028)
30 Proposta adjudicació i denegació d'ajuts econòmics per a l'activació i millora de la qualitat comercial,
destinats als establiments d'activitats no essencials - de temporada (Exp EX321-2020-004887)
31 Proposta adjudicació i denegació dels ajuts econòmics per a l'activació i millora de la qualitat
comercial, destinats als establiments d'activitats no essencials - oberts tot l'any (Exp EX321-2020004886)
32 Proposta d'aprovació del projecte Musiterrània, consistent en un festival de música que es
desenvoluparà durant els 4 dissabtes del mes de setembre a la zona del Castell de Sant Nicolau. (Exp
EX196-2020-007449)
33 Proposta d'aprovació del Conveni entre l'Associació Cultural Tanagra i l'Ajuntament de Ciutadella per
a l'organització i celebració del Festival de Cinema de Menorca 2020 (Exp EX193-2020-002421)
34 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 4 de les obres de remodelació de les quadres de boví de
l'escorxador municipal (Exp EX142-2020-007856)
L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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