COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 39/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 4 de novembre 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 28 d'octubre de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en reforma, ampliació
d'habitatge unifamiliar adossat i construcció piscina a Llevant (Serpentona) (Exp EX067-2020-002103)
4 Proposta de concessió d'una 2a pròrroga de llicència per acabament d'habitatge unifamiliar aïllat i
piscina d'un projecte de 2 habitatges i 2 piscines a Ronda de Sa Punta (Exp EX271-2020-005849)
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5 Proposta de concessió d'una pròrroga i canvi arquitecte tècnic de la llicència d'obres de reforma i
ampliació d'habitatge a Pg. Sant Nicolau. Exp. inicial: 1964/18 (Exp EX271-2020-004314)
6 Proposta de concessió d'una 2a pròrroga de llicència d'obres amb projecte consistents en reforma
d'habitatge unifamiliar a Sant Isidre. Exp. inicial 10639/16 (Exp EX271-2020-005485)
7 Proposta de declaració d'estat ruïnós al carrer Mestre Joan Benejam, 34 - Plaça des Pins, 18 (Exp
EX070-2017-004705)
8 Proposta per considerar que el projecte executiu de les obres consistent en reestructuració i ampliació
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a Pl. Pins, s'adapta al projecte bàsic aprovat per acord de Junta de
Govern (Exp EX565-2020-006263)
9 Proposta de restar assabentats de la presentació de la declaració responsable d'obres consistents en
de canvi d'ús de local a habitatge entre mitgeres a Beat Josep Castell Camps (Exp EX564-2020-007014)
10 Relació de factures 44/2020 (Exp EX015-2020-011192)
11 Proposat de pagament tercera (3a) anualitat, de conformitat amb l'auto del PO 0000399/2013, de data
25.01.2018 (Exp EX173-2020-011100)
12 Proposta acceptar renúncia GREENING i requerir documentació prèvia a l'adjudicació del contracte
del projecte executiu d'un punt de recarrega de VE i instal·lació solar fotovoltaica de 38,76 kW a la
prefectura de Policia (Exp EX151-2020-003875)
13 Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte d'arrendament nau dipòsit vehicles retirats via
pública (Exp EX151-2020-007183)
14 Proposta de reconeixement de deute construcció "pilona" per col·locar placa commemorativa a la
plaça Farragut (Exp EX027-2020-009076)
15 Proposta d'aprovar la reforma de la xarxa del clavegueram del carrer del Príncep (Exp EX027-2020009635)
16 Proposta de ratificació de la resolució de l'àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 679/2020,
de contractació d'O.M.S. com a porter en substitució del porter del CEIP Monte Toro per baixa mèdica
(Exp EX009-2020-010909)
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

17 Proposta concessió bestreta reintegrable de cinc mensualitats del seu sou al funcionari J.F.G. (Exp
EX006-2020-011210)
18 Proposta d'aprovació de l'Acord de Col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la
Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (Exp EX214-2020-010932)
19 Proposta d'aprovació de participar a la concessió d'ajuts segons convocatòria del Consell Insular de
Menorca per a les Escoles Municipals de Música per al curs 2019-2020 (Exp EX093-2020-010659)
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L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
02/11/2020 14:07:15
Signatura digital
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