COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 29/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 26 d'agost 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 19 d'agost de 2020
2 Proposta d'aprovació del projecte d'execució d'habitatge unifamiliar a Àguila, parc. 139, pol. B de Cala
Morell. Projecte bàsic: 12882/2019 (Exp EX565-2020-006935)
3 Relació de factures 32/2020 (Exp EX015-2020-007950)
4 Proposta desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial , per danys personals, soferts amb
una caiguda , degut al mal estat de la vorera (Exp EX002-2015-005817)
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5 Proposta d'aprovació del projecte elèctric i d'obra civil per a la reforma de la instal·lació d'enllumenat
exterior de l'avinguda Cales Piques (Exp EX038-2019-010705)
6 Proposta d'abonament al CIM càrrecs certificacions sobre Conveni cofinançament amb els diferents
ajuntaments, i els camins i aparcaments competència del CIM (Exp EX038-2020-001237)
7 Proposta d'aprovació del projecte de millora de la passarel·la del riu de Cala Galdana (urbanització
Serpentona) (Exp EX036-2020-002299)
8 Proposta aprovació gratificacions serveis extraordinaris personal funcionari oficines generals (pendents
abonar a juny 2020) (Exp EX011-2020-005593)
9 Proposta aprovació premi antiguitat 20 anys (Exp EX008-2020-007459)
10 Proposta aprovació gratificacions serveis extraordinaris personal funcionari Policia Local (Ref. informe
08/06/2020) (Exp EX011-2020-005592)
11 Proposta aprovació abonament diferència retributiva per feines de cap acctal. de la Policia Local (total
12 dies de març a juliol 2020) (Exp EX008-2020-006802)
12 Proposta aprovació contractació SUBALTERN per a la cobertura del servei durant les vacances del
personal SUBALTERN adscrit a Ca Sa Milionària, des de juliol a setembre 2 (Exp EX009-2020-006628)
13 Proposta aprovació assignació funcions d'ajudant de fosser per raons derivades de la Covid-19 (Exp
EX008-2020-007097)
14 Proposta aprovació abonament serveis extraordinaris del personal laboral (a juliol 2020) (Exp EX0112020-006570)
15 Proposta aprovació abonament serveis extraordinaris del personal laboral (a juny 2020) (Exp EX0052020-005563)
16 Proposta aprovació abonament triennis M. P. (Exp EX008-2020-007597)
17 Proposta aprovació liquidació de la p.p. de la paga de Nadal i de vacances corresponents a l'exercici
2020, amb motiu de la concessió per l'INSS de pensió (Exp EX005-2020-006908)
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18 Proposta aprovació atribució temporal de funcions pròpies d'encarregat de llauner (Exp EX005-2020006244)
19 Proposta aprovació complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del personal
laboral (a juliol 2020) (Exp EX011-2020-006566)
20 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 5 i final de les obres de remodelació de les quadres de
boví de l'escorxador municipal. (Exp EX142-2020-007858)
21 Proposta d'acceptació de la donació i cessió d'ús per part de M. J. de l'obra artística Eòlia (Exp
EX193-2020-006888)
22 Proposta denegació i aprovació dels comptes justirficatius de les subvencions dirigides a activitats
culturals de les entitats sense ànim de lucre (Exp EX086-2018-012414)
23 Proposta de sol·licitud de subvenció per a una instal·lació fotovoltàica per autoconsum de 45,6 kWp al
CP Margalida Florit (Exp EX084-2020-008098)

Identif. doc. elect.: ES-07015-2020-fc2c603d-f181-4f20-ac07-5e4b79b62b3a 24/08/2020 13:00:45 Pag.:2/2
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

24 Proposta d'aprovació del compte justificatiu i abonar la subvenció concedida mitjançant conveni signat
amb l'ECU Cala Morell de l'exercici 2019 (Exp EX265-2019-011267)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
24/08/2020 13:00:48
Signatura digital
Ciutadella
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