COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 40/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 11 de noviembre 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 4 de novembre de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta d'aprovació de la modificació de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic en relació
al projecte d'obres per instal·lació i obres per reforma i acondicionament interior en planta baixa i primer
pis i addició de Pta. 2ª i sotacobera (3 habitatges i garatge de 5 places) al carre Foners de Balears(Exp
EX076-2020-005319)
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4 Proposta de modificació de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic en relació al projecte de
piscina a Ronda de sa Punta (Cala en Blanes) (Exp.007205/18) (Exp EX076-2019-012872)
5 Proposta de concessió de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat a l'avinguda Ponent de la urbanització Cala Blanca (Exp EX067-2018004000)
6 Relació de factures 45/2020 (Exp EX015-2020-011551)
7 Relació factures 27/2020 de crèdits reconeguts (Exp EX015-2020-011550)
8 Proposta d'aprovació del preu públic puntual per les activitats de Concert de Santa Cecilia i Concert de
les Festes de Nadal de 2020 (Exp EX173-2020-011088)
9 Proposta ratificar contingut decret requeriment documentació prèvia adjudicació del contracte del servei
climatització de l'escorxador municipal de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-012319)
10 Proposta ratificar contingut resolució 695 de modificació del plec de prescripció tècnica per a la
contractació subministrament vehicle per a detinguts per a la Policia Local (Exp EX151-2020-009252)
11 Proposta de donació i cessió d'ús per part del senyor Antoni Arcas García-Delgado de l'obra artística
del bust de Josep Maria Quadrado (Exp EX149-2020-011394)
12 Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte menor pels servei de poda d'arbres de diversos
carrers a l'empresa Centre de Jardineria Ciutadella, S.L. (Exp EX027-2020-010296)
13 Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte menor per les obres de reforma de la xarxa de
clavegueram de l'av. Los Delfines (Exp EX027-2020-009229)
14 Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte menor per les obres de reforma de la xarxa de
clavegueram del carrer Bisbe Sever entre els núms 30 i 48 (Exp EX027-2020-009231)
15 Proposta de denegació de la sol·licitud de bonificació dels rebuts d'aigua per família nombrosa al Sr.
A.L.T. (Exp EX220-2020-005504)
16 Proposta d'adjudicació del contracte menors pels subministrament de 90 metres de vallat de plàstic
reciclat (model Cuenca) per la zona verda del Canal Salat (Exp EX027-2020-010047)
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17 Proposta d'abonament de les despeses de renovació del permís de conduir B del funcionari de la
Policia Local F.P.P. (Exp EX011-2020-011163)
18 Proposta de denegació del pagament de les despeses per renovació dels persisos de conduir C + E a
J.L.T.S. (Exp EX011-2019-010343)
19 Proposta de ratificació de les resolucions número 681 i 685 de 2020 de l'AOiSC per a la contractació
del personal per equip directiu, docent i de suport del projecte Biosfera 2019 (Exp EX104-2019-009126)
20 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) que
regula les pràctiques d'estudiants amb la universitat de les Illes Balears (UIB) (Exp EX214-2020-011577)
21 Proposta d'aprovació del reintegrament de 6.545,14€ al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
referent a l'expedient (CLJQ-041/2016), per manca de justificació de la subvenció. (Exp. EX104-2017008807)
22 Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obra per encàrrec de les feines de rehabilitació de la
coberta de l'espai de reserva de l'arxiu històric municipal a l'edifici de Can Saura Morell (Exp EX0272020-008120)
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23 Proposta d'aprovació del projecte per a l'activitat de Museu i sales d'exposicions amb servei de
cafeteria a l'edifici de Can Saura situat al carrer Santíssim 2 amb la nova revisió de preus incorporada
(Exp EX096-2018-012914)
24 Proposta de reconeixement del deute de les factures de Trasportes Blindados, S.A, pels serveis de
vigilància prestats al departament de Serveis Socials durant els mesos de gener i febrer de 2020. (Exp
EX293-2020-007867)
25 Proposta d'aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria per a l’assignació de l’ús privatiu
d’una parcel·la d’hort a l’hort urbà Sa Vinyeta a persones a títol individual (Exp EX293-2020-011515)
26 Proposta d'provació de l'Addenda de modificació del Conveni amb Consell Insular de Menorca per al
finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a la tramitació d'ajuts econòmics individuals i
d'emergència social 2020, en el marc de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social de la covid-19 (Exp EX263-2020-010823)
27 Proposta de reconeixement de deute de factura d'espinada de l'escorxador municipal (juny 2020) (Exp
EX142-2020-010873)
28 Proposta de reconeixement de deute de factura de transport de l'escorxador municipal (juny 2020)
(Exp EX142-2020-010875)

L'Alcaldessa
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