COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 41/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 25 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 18 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 que va obtenir llicència urbanística d'obres per acabament interior d'habitatge entre mitgeres
amb ampliació d'alçada al carrer de Sa Lluna (Exp EX076-2020-004788)
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4 Proposta d'aprovació de la modificació de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic en relació
al projecte que va obtenir llicència per edifici plurifamiliar de 2 habitatges entre mitgeres de nova planta i
garatge al carrer del Príncep. (Exp EX076-2020-005317)
5 Proposta d'aprovació de la modificació del permís d'instal·lació i obres amb projecte tècnic d'aparthotel
de 4 estrelles per a passar a ser hotel apartament de 5 estrelles, ubicat a la urbanització cala en Bosch,
via de Circumval·lació, parcel·la 6, (Exp EX076-2019-011014)
6 Relació de factures 47/2020 (Exp EX015-2020-012305)
7 Relació de factures 48/2020 (Exp EX015-2020-012306)
8 Relació de despeses 4/2020 (Exp EX015-2020-012303)
9 Proposta d'aprovació del 1r pagament (únic) per l'adquisició de la finca situada al carrer dels Industrials
s/n (Exp EX173-2020-011341)
10 Proposta d'aprovació del 1r pagament (únic) per a l'adquisició de la finca situada al carrer Mossen
Josep Salord i Farnés, 28 (Exp EX173-2020-011340)
11 Proposta d'aprovació del 1r pagament (únic) per l’adquisició de la finca situada al carrer Sant Antoni
M. Claret 40-42 (Exp EX173-2020-011343)
12 Proposta d'aprovació del 3r, 4t i 5è pagament que es desprèn del conveni aprovat adscrit per a
l'adquisició finca situada al carrer Tres Alqueries s/n (Exp EX173-2020-011344)
13 Proposta d'aprovació dels càrrecs comptables 135/2020 i 136/2020 per a la prestació de serveis
funeraris i cementiris municipals (Exp EX277-2020-011646)
14 Proposta d'aprovació de la devolució import de sanció de trànsit a M.A.L.M. (Exp EX024-2020007812)
15 Proposta d'aprovació de la devolució d'ingressos indeguts en concepte de rebut d'arbitris del local
ubicat al carrer des Seminari (Exp EX024-2020-009034)
16 Proposta d'aprovació de la devolució d'ingressos indeguts en concepte de rebut arbitris i canvi tarifa al
Club Tenis Ciutadella (Exp EX024-2020-009708)
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17 Proposta d'aprovació de la devolució d'ingressos indeguts en concepte de rebut d'arbitris i canvi tarifa
de local ubicat al carrer Tres Alquerires (Exp EX024-2020-009306)
18 Proposta d'aprovació de la devolució de part de l'import de l'IVTM vehicle amb matrícula 0289-BFY
per estar de baixa des del 25.09.2020 (Exp EX024-2020-009947)
19 Proposta d'aprovació de la devolució part de l'import de l'IVTM vehicle amb matrícula 7536-DBK per
estar de baixa des del 10.09.2020 (Exp EX024-2020-010059)
20 Proposta d'aprovació de la devolució plusvàlua a Anida Operaciones Singulares, SA (Exp EX0222020-003852)
21 Proposta d'aprovació de la devolució plusvàlues a Operadora Menorquina SL (Exp EX022-2020005842)
22 Proposta d'aprovació de la devolució de la taxa per llicència urbanística per duplicitat (Exp EX0242020-008881)
23 Proposta d'aprovació del padró per les liquidacions del servei d'assistència domiciliària i menjar a
domicili del mes d'octubre 2020 i aprovació de càrrec 137/2020 (Exp EX204-2020-012122)
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24 Proposta d'aprovació del rebuts ocupació de mercadet des Born juliol i agost 2020 i aprovació càrrecs
144/2020 i 145/2020 respectivament (Exp EX277-2020-012125)
25 Proposta d'aprovació de la relació d'autoliquidacions via on-line per taxa llicència urbanística i ICIO i
aprovació dels càrrecs 138, 139 i 140/2020 (Exp EX277-2020-011651)
26 Proposta d'aprovació de la relació de rebuts d'ingrés directe del mes d'octubre 2020 (2n quinzena) i
novembre 2020 (1a quinzena) i aprovació dels càrrecs 142/2020 i 143/2020 (Exp EX277-2020-012058)
27 Proposta d'adjudicació del projecte d'executiu d'un punt de recàrrega de VE i instal·lació solar
fotovoltaica de 38,76 kW a la prefectura de Policia (Exp EX151-2020-003875)
28 Proposta de ratificació de la resolució núm. 708/20, de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana, per
excloure de la licitació per a la contractació servei de climatització de l'escorxador municipal de
Ciutadella de Menorca a l'empresa «DOMUS MAINTENANCE SERVICES SL» (Exp EX151-2019012319)
29 Proposta de ratificació de la resolució núm. 716/20, de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana, per
l'adjudicació del contracte del servei climatització de l'escorxador municipal de Ciutadella de Menorca a
l'empresa «BARBER COLL SL,(Exp EX151-2019-012319)
30 proposta ratificació de la resolució núm. 717/20 de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana per
l'assegurança de la flota del parc mòbil de l'ajuntament Ciutadella (Exp EX151-2020-008532)
31 Proposta d'aprovar la devolució de la garantia definitiva del contracte per a la redacció del projecte
d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament del teatre des Born (Exp EX151-2020-001005)
32 Proposta d'aprovar la certificació núm. 1 (única) d'obres del Cloteig dels camins rurals municipals (Any
2020) (Exp EX038-2020-011090)
33 Proposta abonament complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del
personal laboral (a agost 2020) (Exp EX008-2020-008083)
34 Proposta abonament complement productivitat per treballs en caps de setmana i festius del personal
laboral (a setembre 2020) (Exp EX011-2020-009197)
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35 Proposta abonament complement productivitat per treballs penosos realitzats setembre 2020 (Exp
EX011-2020-010362)
36 Proposta abonament complement productivitat per caps de setmana i X0 funcionaris policial local (a
octubre 2020) (Exp EX011-2020-010359)
37 Proposta abonament complement productivitat per treballs en caps de setmana i festius del personal
laboral (a octubre 2020) (Exp EX011-2020-010363)
38 Proposta abonament complement productivitat per treballs penosos realitzats octubre 2020 (Exp
EX008-2020-011681)
39 Proposta abonament serveis extraordinaris realitzats el març 2020 pel personal laboral CEGEM. (Exp
EX011-2020-003917)
40 Proposta abonament serveis extraordinaris pendents del personal laboral (a agost 2020) (Exp EX0112020-008045)
41 Proposta d'abonament dels serveis extraordinaris pendents del personal laboral realitzats el mes de
juny 2020 (Exp EX005-2020-005563)
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42 Proposta d'abonament dels serveis extraordinaris pendents del personal laboral realitzats durant el
mes de juliol de 2020 (Exp EX011-2020-006570)
43 Proposta abonament serveis extraordinaris secretaria Patronat Escoles Infantils (Exp EX011-2020003249)
44 Proposta abonament serveis extraordinaris secretaria Patronat Hospital (Exp EX011-2020-003248)
45 Proposta d’abonament de les feines de superior categoria pels serveis prestats al servei de cementiris
(Exp EX008-2020-006758)
46 Proposta d'aprovació de la jubilació anticipada de R.M.R.B.(Exp EX005-2020-011406)
47 Proposta d'aprovació del procediment pel nomenament per a comissió de serveis ordinària voluntària
per ocupar temporalment el lloc de treball de secretari/ària de contractació (Exp EX007-2020-012049)
48 Proposta d'adjudicació del contracte del servei de subministrament d'un multijoc per al parc infantil de
Cala Morell (Exp EX027-2020-005670)
49 Proposta d'adjudicació de contracte menor pel servei de docència del mòdul d'ofimàtica per al projecte
biosfera 2019 (Exp EX027-2020-011794)
50 Proposta d'aprovació del reconeixement de deute amb Repsol de la factura núm. 0096106429 per
subministrament de gas propà. (Exp EX227-2020-009927)
51 Proposta d’aprovació del reconeixement del deute, derivat de la factura núm. 7452, a la Fundació per
a persones
amb discapacitat de Menorca pel servei de menjar a domicili prestat entre el dia 1 i 22 de maig de 2020
(Exp EX293-2020-009824)
52 Proposta d'adjudicació del contracte menor per al servei de vigilància de la Casa d'Acollida municipal
(Exp EX027-2020-011882)
53 Proposta d'aprovació del Conveni de Serveis Socials Comunitaris Bàsics amb el CIME, anualitats
2020-2021 (Exp EX263-2020-006541)
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54 Proposta d'adjudicació del contracte menor pels subministrametn d'equips de ràdio-comunicacions
(pokets) digitals pel sistema xerxa TetraIB. (Exp EX027-2020-009233)
55 Proposta de pagament del Canon d'ocupació del DPMT per serveis de temporada corresponent al
2020 (Exp EX080-2020-011304)
56 Proposta d'adjudicació del contracte menor per les feines de redacció del projecte de millora de la
zona verda del Canal Salat (Exp EX027-2020-009380)
57 Proposta de concessió i denegació dels ajuts econòmics activació i millora de qualitat comercial,
destinats a establiments d'activitats no essencials - oberts tot l'any - segona convocatòria (Exp EX3212020-009886)
58 Proposta de concessió i denegació dels ajuts econòmics activació i millora de qualitat comercial,
destinats a establiments d'activitats no essencials - de temporada - segona convocatòria (Exp EX3212020-009889)
59 Proposta d'aprovació del reconeixement de deute de factures per reparació de maquinària de la
piscina descoberta (Exp EX130-2020-007336)
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60 Proposta d'adjudicació del contracte menor de feines per substitució de tarima de la piscina
descoberta per solera de formigó (Exp EX027-2020-011402)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
23/11/2020 15:01:53
Signatura digital
Ciutadella
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