COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 35/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 7 d'octubre 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 16 de setembre de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'instal·lació i obres per activitat de restaurant i
elaboració menjars preparats a Pare Huguet, 22 (exp. 12726/17) (Exp EX271-2020-005953)
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4 Proposta per a la concessió de la llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en rehabilitació
estructural d'habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Cristòfol, 19-21 (Exp EX067-2020-003777)
5 Proposta de rectificar el quadre de superfícies de l’acord que la Junta de Govern va adoptar en data
29.04.2020 de concessió de llicència d'obres amb projecte bàsic per a la reestructuració i ampliació
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a Pl. Pins, 40 (Exp EX067-2019-004870)
6 Proposta d'atorgar un tràmit d’audiència prèvia a la propietària de l’immoble ubicat a carrer Mestre Joan
Benejam i Vives, núm. 34 – Plaça des Pins, núm. 18, prèvia a la declaració d'estat ruïnós (EX070-2017004705)
7 Proposta d'aprovació de la devolució ingressos indeguts de les autoliquidacions practicades a M.P.G.
de la taxa i l’ICIO (Exp EX070-2020-009760)
8 Relació de factures 39/2020 (Exp EX015-2020-009960)
9 Proposta d'aprovació de la liquidació parquímetres període del 01.07.20 al 31.07.20 (Exp EX173-2020008647)
10 Proposta d'aprovació de la liquidació parquímetres període del 01.08.20 a 31.08.20 (Exp EX173-2020009436)
11 Proposta de estimació del recurs contra liquidació plusvàlua a J.V.T. (Exp EX024-2020-002214)
12 Proposta aprovació estimació recurs contra liquidació plusvàlua PLUSV-2020-000033 (Exp EX0222020-002451)
13 Proposta aprovació estimació recurs contra liquidació plusvàlua exp. PLUSV-2019-001457 (Exp
EX022-2019-011675)
14 Proposta aprovació estimació recurs contra liquidació plusvàlua exp. 1679/2019 (Exp EX022-2020001877)
15 Proposta aprovació estimació recurs contra liquidació plusvàlua exp, PLUSV-2019-000860 (Exp
EX022-2019-011624)
16 Proposta aprovació estimació recurs contra liquidació plusvàlua a S.S.M.(Exp EX024-2020-000396)
17 Proposta aprovació estimació recurs contra liquidació plusvàlua a L.G.T. (Exp EX022-2019-011646)
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18 Proposta aprovació estimació recurs contra liquidació plusvàlua núm. 1473/2019 - PLUSV-2019001613 (Exp EX022-2019-013183)
19 Proposta aprovació estimació recurs de reposició contra liquidació plusvàlua exp. PLUSV-2019001087, liquidació 000989 (Exp EX022-2019-009968)
20 Proposta aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua i denegació devolució a
Palosjarel, S.L. (Exp EX022-2020-002584)
21 Proposta aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua exp. PLUSV-2018-002701 (Exp
EX022-2019-000496)
22 Proposta aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua (Exp EX022-2019-007925)
23 Proposta aprovació desestimació recurs contra liquidació plusvàlua PLUSV-2019-002384 (Exp
EX022-2020-002453)
24 Proposta aprovació concessió devolució ingressos indeguts rebuts aigua 1r i 2n trimestre del 2019 a
Y.B.M. (Exp EX024-2019-011350)
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25 Proposta aprovació concessió devolució ingressos indeguts rebut arbitris a M.M.A. (Exp EX024-2019012357)
26 Proposta aprovació concessió devolució ingressos indeguts rebuts IBI a A.M.S.(Exp EX024-2019011232)
27 Proposta aprovació concessió devolució recàrrec, interessos i costes rebut IVTM vehicle matrícula
6545-KCN (Exp EX024-2019-010335)
28 Proposta aprovació relació autoliquidacions via on-line per taxa llic. urbanística i ICIO i aprovació
càrrecs 120/2020 i 121/2020 (Exp EX277-2020-009500)
29 Proposta aprovació noves liquidacions procedents dels descàrrecs 14/2020, 15/2020 i 16/2020
d'anul·lació de liquidacions i aprovació càrrec 123/2020 (Exp EX277-2020-009710)
30 Proposta aprovació càrrecs comptables 105/2020 i 106/2020 de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals (Exp EX277-2020-009730)
31 Proposta aprovació padró liquidacions serveis assistència domiciliària i menjar a domicili agost 2020 i
aprovació càrrec 118/2020 (Exp EX204-2020-009747)
32 Proposta aprovació padró anual de rebuts de l'exercici 2020 pels serveis de manteniment del
cementiri municipal i aprovació càrrec 110/2020 (Exp EX204-2020-009375)
33 Proposta aprovació padró IAE exercici 2020 i 1r trimestre 2020 confeccionat en base a l'AEAT i
aprovació càrrec 113/2020 (Exp EX204-2020-009688)
34 Proposta aprovació relació rebuts ingrés directe setembre 2020 (1ª quinzena) per import de
35.764,15€ i aprovació càrrec 117/2020 (Exp EX277-2020-009373)
35 Proposta aprovació rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit per import de 23.455 € i
aprovació càrrec 122/2020 (Exp EX277-2020-009701)
36 Proposta aprovació relació d'autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via on-line per import de
2.628,16 € i aprovació càrrec 119/2020 (Exp EX277-2020-009497)
37 Proposta aprovació rebuts ocupació a mercat i mercadets, lloguer finques i locals diversos abril, maig i
juny 2020 (Exp EX277-2020-009367)
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38 Proposta aprovar l'expedient per a la contractació servei climatització de l'escorxador municipal de
Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-012319)
39 Proposta desestimar recurs de reposició interposat per Route Pont a l'acord de la Junta de Govern en
relació a les obres de rehabilitació des Bastió del Governador i Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca
(Exp EX151-2020-008753)
40 Proposta desestimar la reclamació responsabilitat patrimonial per danys personals per caiguda a la
via pública, camí de Maó, 134 (Exp EX002-2018-008123)
41 Proposta d'aprovar i abonar la factura núm. 5 de dia 22/04/2019 pels treballs de reparació de l'avaria
pou tanques núm. 1 (Exp EX027-2020-009429)
42 Proposta de modificar el rebut d'aigua 1r trimestre de 2020 per fuita a comptador núm.
Q14GA026089R situat al Camí de sa Farola 58 (Exp EX220-2020-007837)
43 Proposta de modificar el rebut d'aigua del 1r trimestre 2020 per fuita al comptador situat a Camí de sa
Farola n.68 (Exp EX220-2020-005229)
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44 Proposta de modificar el rebut d'aigua del 3r trimestre de 2019 per fuita al comptador núm. 00446365
situat a C/des Dormidor n.28 (Cap d'Artrutx) (Exp EX220-2020-007362)
45 Proposta de modificar el rebut d'aigua del 3r trimestre de 2019 per fuita al comptador núm.12007103
situat a Urb. Serpentona 11-1 (Exp EX220-2020-005509)
46 Proposta de modificar el rebut d'aigua del 3r trimestre de 2019 per fuita al comptador situat a Passeig
Marítim Los Delfines 8 (Exp EX220-2020-000307)
47 Proposta de modificar els rebuts d'aigua del 2n i 3r trimestre de 2019 per fuita a comptador 33913653
situat al carrer de s'Abatzer, 6 de Vorera Esquerra Santandria (Exp EX220-2020-000428)
48 Proposta de modificar els rebuts d'aigua del 4t trimestre de 2019 i 1r trimestre de 2020 per fuita a
comptador núm. 03760990 situat a Passatge Sindicats 1, 4-2 (Exp EX220-2020-006075)
49 Proposta de modificar els rebuts d'aigua dels 3r i 4rt trimestre de 2019 per fuita a comptador núm.
J17OA538455Y situat a l'av. Cala Blanca 106 de Cala Blanca (Exp EX220-2020-008135)
50 Proposta modificar els rebuts d'aigua 1r trimestre de 2019 , 2n trimestre de 2019 i 3r trimestre de
2019 del comptador núm. 4039583 situat a Ciutat d'Alguer n-5 1r G (Exp EX220-2019-012240)
51 Proposta d'aprovació de la concessió d'una bestreta a F.P.P. (Exp EX006-2020-009820)
52 Proposta d'aprovació de la devolució, a Davinci Art i Escport, Associació cultural, de la part de l'import
del lloguer de les instal·lacions del CEIP Margalida Florit, que a causa de la crisi sanitària no van poder
gaudir. (Exp EX127-2019-006507)
53 Proposta d'aprovació de la devolució, a la Penya Ciclista Ciutadella, de la part de l'import del lloguer
de les instal·lacions del CEIP Mare de Déu del Toro, que a causa de la crisi sanitària no van poder gaudir.
(Exp EX127-2019-009666)
54 Proposta d'aprovació de la devolució, al Club Bàsquet Ponent, de la part de l'import del lloguer de les
instal·lacions del CEIP Pintor Torrent, que a causa de la crisi sanitària no van poder gaudir. (Exp EX1272019-008108)
55 Proposta d'aprovació de l'exempció i devolució puntual del preu d'ús de les instal·lacions dels centres
educatius per activitats escola d'estiu 2020 (Exp EX127-2020-008052)
Plaça des Born, 15 - 07760 - Ciutadella de Menorca
Contacte: 971 38 10 50 - http://consulta.ajciutadella.org - Web: www.ajciutadella.org

COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

56 Proposta d'aprovació del compte justificatiu i abonament de la quantitat establerta i acordada en el
conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, els ajuntaments de l'illa i la Delegació a
Menorca de al Federació Balear d'Escacs pel programa Escacs a les Escoles 2018/2019 (Exp EX2142019-003279)
57 Proposta per aprovació i pagament de la quota de Juliol 2020 del contracte de gestió i inversions de
millora de la piscina municipal coberta (Exp EX130-2020-007720)
58 Proposta per adjudicació compra i instal·lacions de fonts d'osmosis a les instal·lacions esportives
municipals (Exp EX027-2020-007337)
59 Proposta de concessió i anul·lació d'ajuts econòmics per a l'activació i millora de la qualitat comercial,
destinats als establiments d'activitats no essencials - oberts tot l'any (Exp EX321-2020-004886)
60 Proposta d'anul·lació de concessió d'ajut econòmic per a l'activació i millora de la qualitat comercial,
destinats als establiments d'activitats no essencials - de temporada (Exp EX321-2020-004887)
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L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
05/10/2020 14:47:56
Signatura digital
Ciutadella
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