COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 37/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 21 d'octubre de 2020
Hora: 9.30
Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament
ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR:
1 Aprovació de les actes de Junta de Govern, corresponent a les sessions ordenaries de dia 7 d'octubre i
de dia 14 d'octubre de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en habitatge unifamiliar aïllat i
piscina a Passatge Roses/ Passatge dels Pins(C. Blanca) (Exp EX067-2019-011005)
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4 Proposta de concessió de la modificació de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic en
relació al projecte que va obtenir llicència urbanística d'obres amb projecte tècnic per reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat a la urbanització de Cales Piques, carrer Mestral (Exp EX076-2019-009742)
5 Proposta de concessió de la modificació de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic en
relació al projecte que va obtenir llicència urbanística d'obres amb projecte tècnic per habitatge
unifamiliar aïllat a Sa Pedrera (C. Piques), Exp. inicial 5657/19 (Exp EX076-2020-005486)
6 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'obres amb projecte consistents en reforma habitatge
unifamiliar aïllat i edificis agrícoles, i construcció noves edificacions agrícoles (Exp EX271-2020-009970)
7 Proposta de assabentament de la presentació de la declaració responsable d'obres consistents en
acabar dos habitatges i un garatge entre mitgeres a carrer Alfons V, 4 (Exp EX564-2020-007724)
8 Proposta de assabentament de la presentació de la declaració responsable per obres consistents en
reforma i ampliació d'un habitatge aïllat al carrer D'es Congre, Cala Blanca (Exp EX564-2020-007726)
9 Proposta de resolució del procediment sancionador de disciplina urbanística DU 015/16 per obres
sense llicència a carrer d'Es Castell (Exp EX072-2016-007553)
10 Relació de factures 41/2020 (Exp EX015-2020-010544)
11 Proposta d'aprovació de l'anul·lació i descàrrec núm. 14/2020 i 16/2020 (Exp EX279-2020-009200)
12 Proposta aprovació de la liquidacions de l'IAE corresponents a les remeses del segon, tercer i quart
trimestre 2019 i aprovació càrrec 112/2020 (Exp EX277-2020-009667)
13 Proposta d'iniciar l'expedient per a la contractació de l'assegurança obligatòria per la flota de vehicles
del parc mòbil de l'Ajuntament de Ciutadella (Exp EX151-2020-008532)
14 Proposta iniciar expedient per a la contractació per al subministrament de 2 vehicles elèctrics per a
l'Ajuntament de Ciutadella (Exp EX151-2020-008864)
15 Proposta iniciar expedient per a la contractació obres projecte de clavegueram voreres esquerra urb.
Santandria (Exp EX151-2020-010268)
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16 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de les obres del projecte asfaltat camí del Pilar
(Exp EX151-2020-008063)
17 Proposta aprovació de l'expedient de contractació del subministrament d'un vehicle oficial tipus
patrulla amb kit per a detinguts per a la Policia Local de Ciutadella (Exp EX151-2020-009252)
18 Proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte servei de direcció, docència i gestió de l'escola
municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella (Exp
EX151-2020-009519)
19 Proposta d’aprovació de l’últim requeriment per a la formalització de l'acta de comprovació del
replanteig i inici de les obres de rehabilitació des Bastió del Governador i Reial Alcàsser de Ciutadella de
Menorca, a l'empresa contractista Route Pont, SL (Exp EX151-2020-008753)
20 Proposta d'aprovació del projecte nova xarxa de recollida d'aigües pluvials al carrer des Tennis i al
carrer des Canal (Exp EX036-2020-002296)
21 Proposta d'aprovació del projecte construcció mur de contenció al camí de baix (entre fites DPMT
nums. 923 i 930) (Exp EX036-2020-002293)
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22 Proposta abonament complement productivitat per caps de setmana i X0 funcionaris policial local (a
setembre 2020) (Exp EX011-2020-009161)
23 Proposta concessió complement productivitat per treballs penosos realitzats agost 2020 (Exp EX0112020-009165)
24 Proposta abonament del complement de productivitat per caps de setmana i X0 funcionaris policia
local i Casa Acollida (Exp EX008-2020-008064)
25 Proposta d'abonament de la quantitat corresponent per treballs de superior categoria al cementiri,
durant el mes d'agost de 2020 (Exp EX011-2020-008421)
26 Proposta d'abonament del serveis extraordinaris realitzats durant el mes de maig de 2020 pel
personal funcionari de la Policia Local (Exp EX011-2020-004531)
27 Proposta d'abonament dels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d'abril de 2020, pel personal
funcionari de la Policia Local (a abril 2020) (Exp EX011-2020-003823)
28 Proposta de denegació de la sol·licitud d'abonament de despeses derivades de la renovació dels
permisos de conduir al funcionari J.P.M. (Exp EX008-2020-009389)
29 Proposta d'adjudicació de les feines de millora del parc infantil del carrer mercadal, amb carrer
valència i magnífics jurats (Exp EX027-2020-008958)
30 Proposta d'aprovació de les modificacions del projecte Mixt de Formació i ocupació 2019 per a
menors de 30 anys: Biosfera 2019 (Exp EX104-2019-009126)
31 Proposta d'aprovar la certificació núm. 1 (setembre 2020) de les obres de restauració del Castell de
Sant Nicolau (Exp EX066-2020-010471)
32 Proposta de reconeixement de deute de les factures d'espinada de l'escorxador municipal (juliol de
2020 a setembre de 2020, ambdós inclosos) (Exp EX142-2020-010555)
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33 Proposta de reconeixement del deute de les factures de transport i repartiment de canals de
l'escorxador municipal(juliol 2020 setembre 2020) (Exp EX142-2020-010554)
34 Proposta d'aprovació del pagament d'interessos de demora a IB dona per absència de justificació de
les anualitats 2019 i 2020. (Exp EX283-2019-005226)
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L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
19/10/2020 15:18:36
Signatura digital
Ciutadella
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