COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 32/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de septiembre de 2020
Hora: 9:30
Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament
ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR:
1 Comunicacions d’Alcaldia.
2 Proposta de considerar que el projecte executiu de dos habitatges unifamiliars aïllats i dues piscines al
c/des Tennis, parc. 388 de la urbanització Calespiques, s'ajusta al projecte bàsic que va obtenir llicència
per Junta de Govern de dia 24.09.2017,) Projecte bàsic: 9473/2017 (Exp EX565-2020-004563)
3 Proposta aprovació de bases que regulen la convocatòria per a l'otorgament de subvencions a les
entitats sense ànim de lucre de l'Ajuntament de Ciutadella. (Exp EX249-2020-007569)
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4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en legalització de reforma d'edifici
entre mitgeres per reconversió de 4 a 3 habitatges a Màlaga, 9 (Exp EX067-2019-009034)
5 Proposta per adjudicació feines de protecció contraincendis d'estructures del bar i barbacoa del camp
de futbol de Sant Antoni (Exp EX027-2020-008040)
6 Relació de factures 34.2020 (Exp EX015-2020-009027)
7 Relació de factures 35.2020 (Exp EX015-2020-009030)
8 Relació de factures 24.2020 de crèdits reconeguts (Exp EX015-2020-009031)
9 Proposta per aprovació i pagament de la quota d’abril 2020 del contracte de concessió de servei i
docència a la piscina municipal coberta (Exp EX130-2020-007335)
10 Proposta aprovació Conveni 2020 Fons Menorquí de Cooperació (Exp EX263-2020-007347)
11 Proposta aprovació aplicació de la D.A. de l'O.F. núm. 30 reguladora de la taxa d'OVP per a l'exercici
2020 i aprovació càrrec 63/2020 (Exp EX021-2020-008453)
12 Proposta aprovació relació rebuts ingrés directe juliol 20202 (2ª quinzena) per import de 75.767,95 € i
aprovació càrrec 98/2020 (Exp EX277-2020-007998)
13 Proposta concedir autorització per a la instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil sobre un
espai d'ús i domini públic (Exp EX038-2016-001190)
14 Proposta acord abonament triennis M.P.H.
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