COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 41/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de novembre de 2020
Hora: 9.30 h
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 11 de novembre de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta per a la concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en reforma parcial i
ampliació d'habitatge adossat i nova piscina a Sa Guàtlera (Son Carrió) (Exp EX067-2020-001059)
4 Proposta per a la concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en habitatge unifamiliar
aïllat amb piscina als carrers Goya / Murillo (Exp EX067-2020-000713)
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5 Proposta per a la concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en dos habitatges en
planta pis 2n. d'edifici entre mitgeres a plaça Menorca (Exp EX067-2019-009498)
6 Proposta per a la concessió de la llicència d'obres amb projecte consistents en addició d'habitatge en
edifici entre mitgeres a Formentera (Exp EX067-2019-005113)
7 Proposta per a considerar que el projecte executiu de dos habitatges unifamiliars aïllats amb piscina a
carrer Àgula - Cala Morell, s'adapta al projecte bàsic aprovat.(Exp EX565-2020-010343)
8 Relació de factures núm. 46/2020 (Exp EX015-2020-011993)
9 Proposta d'aprovació de la liquidació de parquímetres del mes de setembre de 2020 (Exp EX173-2020010899)
10 Proposta d'aprovació de la relació de rebuts d'ingrés directe del mes de setembre de 2020 (2a
quinzena) i aprovació del càrrec núm. 129/2020 (Exp EX277-2020-010792)
11 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe octubre 2020 (1a quinzena) i aprovació
del càrrec núm. 131/2020 (Exp EX277-2020-011158)
12 Proposta d'aprovació de la relació d'autoliquidacions de taxes diverses sastisfetes via on-line i
aprovació càrrec núm. 133/2020 (Exp EX277-2020-011173)
13 Proposta d'aprovació de la relació núm. 5/2020 de liquidacions d'Impost sobre l'Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovació càrrec núm. 134/2020 (Exp EX277-2020-011175)
14 Proposta d'aprovació de la rectificació de l'error material a l'acord de Junta de Govern, de dia 23 de
setembre de 2020, relatiu a l'aprovació de l'exempció de l'IVTM dels vehicles matrícules IB-32902-VE i E5743-BFX. (Exp EX025-2020-010542)
15 Proposta d'aprovació de la rectificació de l'error material en els acords de Junta de Govern de 30 de
setembre de 2020 i de dia 7 d'octubre de 2020 relatiu a devolucions de l'IVTM i IIVTNU respectivament
(Exp EX024-2020-011006)
16 Proposta d'aprovació del rebuts d'ocupació a mercat i mercadets, lloguer finques i locals diversos
agost 2020 i aprovació càrrec 132/2020 (Exp EX277-2020-011156)
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17 Proposta d'aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació del
càrrec núm. 130/2020 (Exp EX277-2020-011176)
18 Proposta d'aprovació del padró de les liquidacions pels serveis d'assistència domiciliària i menjar a
domicili del mes de setembre de 2020 i aprovació del càrrec núm. 128/2020 (Exp EX204-2020-011004)
19 Proposta d'aprovació de la liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal durant el mes
d'agost i setembre de 2020 i aprovació dels càrrecs núm. 126/2020 i 127/2020 (Exp EX277-2020010443)
20 Proposta d'aprovació dels càrrecs comptables núm. 124/2020 i 125/2020 de la prestació des serveis
funeraris i cementiris municipals (Exp EX277-2020-010442)
21 Proposta aprovar expedient per a la contractació de les obres d'execució del projecte modificat
activitat per un museu amb sales d'exposició i cafeteria a l'edifici Saura Miret (Exp EX151-2020-011915)
22 Proposta aprovar expedient per a la contractació de la prestació del servei de matança de
l'escorxador municipal (Exp EX151-2020-009859)

Identif. doc. elect.: ES-07015-2020-645ce261-2afb-40a6-8c85-fffa2bb107a6 16/11/2020 14:52:12 Pag.:2/3
Ajuntament de Ciutadella de Menorca-L01070159- Org.:L01070159 Validar: https://www.carpetaciutadana.org

23 Proposta d'aprovar rebuig de les reserves formulades per ROUTE PONT en l'acte de replanteig de les
obres projecte de recuperació i rehabilitació de les murades de Ciutadella de Menorca (Bastió des
governador i Reial Alcàsser) (Exp EX151-2019-009164)
24 Proposta de ratificació de la resolució iniciar expedient per a la contractació de la prestació del servei
de matança de l'escorxador municipal (Exp EX151-2020-009859)
25 Proposta de ratificar de la resolució per iniciar l'expedient per a la contractació de les obres d'execució
del projecte modificat activitat per un museu amb sales d'exposició i cafeteria a l'edifici Saura Miret (Exp
EX151-2020-011915)
26 Proposta acordar la devolució de la garantia definitiva a M. Ma. Forteza Oliver per el servei de
redacció del projecte del Teatre des Born (Exp EX151-2020-011299)
27 Proposta d'aprovar la reforma d'un tram de voravia del carrer Corona Austral de Cala Morell (Exp
EX027-2020-006537)
28 Proposta d'aprovar de la bonificació del 40% dels rebuts d'aigua del comptador núm. 54375755 situat
a passatge Coral per família nombrosa (Exp EX220-2020-002077)
29 Proposta d'aprovar de la bonificació del 20% dels rebuts d'aigua del comptador núm. 10756866 situat
a carrer Ángel Ruiz y Pablo (Exp EX220-2020-003122)
30 Proposta d'aprovar de la bonificació del 40% dels rebuts d'aigua del comptador núm. 54326318 situat
a carrer Casilda Caimaris per família nombrosa (Exp EX220-2020-000836)
31 Proposta aprovar la bonificació del 40% dels rebuts d'aigua del comptador núm. D15TA109998X situat
a carrer Lleida, per família nombrosa (Exp EX220-2020-001849)
32 Proposta bonificar el 40% dels rebuts d'aigua del comptador núm. 02084782 situat a carre Sant
Cristòfol, per família nombrosa (Exp EX220-2020-003265)
33 Proposta d'aprovar la bonificació del 40% dels rebuts d'aigua del comptador núm. J19OA089317G
situat a carrer Ruiz y Pablo, per família nombrosa (Exp EX220-2020-001984)
34 Proposta de bonificació rebuts d'aigua per família nombrosa i devolució del 40% de la quota tributària
d'aigua dels rebuts del 1r i 2n trimestre 2020 a la Sra. T.M.C. (Exp EX220-2020-003112)
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35 Proposta de bonificació rebuts d'aigua per família nombrosa i devolució del 40% de la quota tributària
d'aigua dels rebuts del 1r i 2n trimestre 2020 al Sr. A.L.T.F. (Exp EX220-2020-002757)
36 Proposta d'aprovar de la certificació núm. 1 (setembre-octubre 2020) sobre el projecte de
pavimentació, voreres, enllumenat i ordenació de zona verda a Son Xoriguer (Exp EX066-2020-011862)
37 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 2 (octubre 2020) de les obres de restauració del Castell
de Sant Nicolau (Exp EX066-2020-011912)
38 Proposta d'aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció de personal
per a constituir una borsa de la categoria d’operadors i operadores CEGEM (Exp EX007-2020-010621)
39 Proposta ratificació resolució de l'àrea d'OiSC 710/2020 de 13 de novembre, relativa a la contractació
de 10 alumnes-treballadors del projecte Biosfera 2019 (Exp EX104-2019-009126)
40 Proposta d'adjudicació de la contractació dels professionals per a cobrir el servei de docència del
projecte Obrint Portes 20/2021 (Exp EX027-2020-005931)
41 Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i el senyor Rafel Jofre
Pons per la cessió de l'escultura de marbre Absència (Exp EX193-2020-009321)
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42 Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obra per a les feines de fusteria a l'edifici de Can Saura
(Exp EX027-2020-008121)
43 Proposta ratificar decret per la contractació muntatge i desmuntatge enllumenat nadalenc propietat
Ajuntament (Exp EX027-2020-010522)
44 Proposta d'acord de sol·licitar al Govern de les Illes Balears una aportació econòmica a favor de la
Fundació Ciutadella Cultura per a l'exercici 2021 (EX089-2020-011877)
45 Proposta ratificar decret per compra enllumenat nadalenc pels carrers Major des Born, Josep M.
Quadrado i de Maó. (Exp EX027-2020-007700)
46 Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Protectora d'Animals de
Ciutadella per a la cessió de l'antiga canera a la Protectora d'Animals de Ciutadella (Exp EX142-2020007099)
47 Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Protector d'Animals de
Ciutadella, exercici 2020 (Exp EX142-2020-003871)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
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Signatura digital
Ciutadella
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