COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 43/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 2 de desembre 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 25 de novembre de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres i del projecte preliminar d’activitats per a l’ampliació del
Centre d’Acollida d’Animals gestionat pel Consell Insular de Menorca, ubicat al costat de la Ctra. Me-1
(Maó a Ciutadella) (Exp EX567-2020-003722)
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4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en habitatge unifamiliar i
piscina a Carreró de'n Comellas (Sa Caleta) (Exp EX067-2019-008078)
5 Proposta de concessió de llicència d’obres amb activitat permanent menor per al canvi d’ús d’habitatge
a hotel d’interior d’edifici entre mitgeres, ubicat al carrer des Mirador (Exp EX567-2019-004849)
6 Proposta de concessió de pròrroga de llicència d'obres amb projecte de local i habitatge a De Sa
Figuera, parc. B-2, mòdul 3-B (Son Blanc). (Exp EX271-2020-009762)
7 Relació de factures 49/2020 (Exp EX015-2020-012493)
8 Proposta d'abonament, a la Subcomunitat de Propietaris de Gustavo Mas 114, les quotes d'instal·lació
d'ascensor assignades al local 1 i local 2 propietats de l’Ajuntament. (gener-desembre 2020) (Exp
EX173-2020-011803)
9 Proposta d'abonament a la Comunitat de propietaris de l'Agrupació CP Sant Joan, les quotes,
corresponents als dos locals municipals situats al carrer Passatge Sindicat, exercici 2020.(Exp EX1732020-011813)
10 Proposta d'aprovació de les liquidacions corresponents als certificats de resident emesos a través
dels caixers de La Caixa durant els mesos de maig i juny de 2020 (Exp EX173-2020-011106)
11 Proposta d'aprovació de la devolució, a A.R.H.V., de l’import de la taxa d'ús de la sala psicomotricitat
del pavelló municipal per no haver-la utilitzat per mor de les mesures adoptades pel COVID-19 (Exp
EX024-2020-005938)
12 Proposta d'aprovació de la devolució, a S.O.S., de l’import de la taxa d'ús de la sala psicomotricitat del
pavelló municipal per no haver-la utilitzat per mor de les mesures adoptades pel COVID-19 (Exp EX0242020-007476)
13 Proposta d'aprovació de la devolució, a J.R.F. , de l’import de la taxa d'ús de la sala psicomotricitat del
pavelló municipal per no haver-la utilitzat per mor de les mesures adoptades pel COVID-19 (Exp EX0242020-008574)
14 Proposta aprovació concessió devolució part de l'import de l'IVTM vehicle matrícula 5567-BCY per
estar de baixa des del 04.09.2020 (Exp EX024-2020-009428)
15 Proposta aprovació concessió devolució part de l'import de l'IVTM vehicle matrícula 7812-DCV per
estar de baixa des del 25.09.2020 (Exp EX024-2020-010085)
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16 Proposta aprovació concessió devolució part de l'import de l'IVTM vehicle matrícula C-2922-BDP per
baixa des del 10.09.2020 (Exp EX024-2020-009509)
17 Proposta aprovació concessió devolució part de l'import de l'IVTM vehicle matrícula IB-3646-CH per
estar de baixa des del 14.07.2020 (Exp EX024-2020-007543)
18 Proposta aprovació concessió devolució part de l'import de l'IVTM vehicle matrícula IB-3898-DF per
estar de baixa des del 30.07.2019 (Exp EX024-2019-013392)
19 Proposta aprovació concessió devolució part de l'import de l'IVTM vehicle matrícula IB-4210-DK per
estar de baixa des del 20.08.2020 (Exp EX024-2020-010410)
20 Proposta aprovació concessió devolució part de l'import de l'IVTM vehicle matrícula 5516-CTX per
estar de baixa des del 16.05.2019 (Exp EX024-2019-012284)
21 Proposta d'aprovació de la devolució de la taxa matrimoni a B.A.C. (Exp EX024-2020-006840)
22 Proposta d'aprovació de la devolució de la taxa matrimoni a D.T.M. (Exp EX024-2020-006079)
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23 Proposta d'aprovació de la devolució de la taxa de matrimoni a P.A.A. (Exp EX024-2020-007669)
24 Proposta d'aprovació del padró d'aigua del 3r trimestre de 2020 nucli urbà i urbanitzacions i aprovació
del càrrec 147/2020 (Exp EX204-2020-012341)
25 Proposta d'aprovació del padró de les liquidacions octubre 2020 pels serveis prestats a les
instal·lacions esportives municipals i aprovació càrrec 141/2020 (Exp EX204-2020-011940)
26 Proposta d'aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit (Exp EX277-2020012257)
27 Proposta d'aprovació de la rectificació de l'error material a l'acord de Junta de Govern de dia
21.10.2020 relatiu a l'anul·lació i descàrrec de rebuts incorrectes (Exp EX279-2020-011641)
28 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació d'obres pel Projecte d'execució "clavegueram
vorera esquerra de la urb. Santandria (UA19a, UA20 i UA21) del terme municipal de Ciutadella de
Menorca (Exp EX151-2020-010268)
29 Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte de servei manteniment de les urbanitzacions i
zones turístiques del terme municipal (Exp EX151-2020-009122)
30 Proposta d'adjudicació del contracte d'obres per l'execució del "Projecte de reforma del paviment del
camí del Pilar", a Antonio Gomila, S.A. (Exp EX151-2020-008063)
31 Proposta d'esmenar de l'error material detectat en el punt primer de l'acord de la Junta de Govern de
dia 25 de novembre de 2020 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)
32 Proposta d'aprovar el projecte nova xarxa de recollida d'aigües pluvials al carrer des Tennis i al carrer
des Canal (Exp EX036-2020-002296)
33 Proposta d'aprovar la certificació núm. 1 (agost-octubre 2020) del projecte bàsic d'execució per
ampliar i tancar la porxada d'accés a l'escoleta Roser Gener (Exp EX038-2020-011834)
34 Proposta d'aprovar la desestimació de la bonificació del rebuts d'aigua per família nombrosa del
comptador núm. 4907345 (Exp EX220-2020-000849)
35 Proposta d'aprovar la desestimació de la bonificació dels rebuts d'aigua per família nombrosa del
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comptador d'aigua núm. 14-002615 (Exp EX220-2020-001850)
36 Proposta d'aprovar la bonificació dels rebuts d'aigua del comptador núm.1100518241 (Exp EX2202020-004336)
37 Proposta d'aprovar la bonificació dels rebuts d'aigua per família nombrosa del comptador d'aigua núm.
1100518400 (Exp EX220-2020-005884)
38 Proposta d'aprovar la bonificació dels rebuts d'aigua per família nombrosa del comptador núm.
10707909 (Exp EX220-2020-002750)
39 Proposta d'aprovar la bonificació rebuts d'aigua per família nombrosa del comptador núm. 64657496
(Exp EX220-2020-002122)
40 Proposta de ratificació de la resolució núm. 2424 de data 17.11.2020 de l'àrea de Territori i Entorn i
Serveis Urbans relativa a l'aprovació de la sol·licitud de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Ciutadella i ABAQUA per al subministrament d'aigua (Exp EX038-2017-011385)
41 Proposta ratificació resolució AOiSC 736/20, ajuts al personal funcionari per l'any 2020 (Exp EX0112020-009313)
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42 Proposta ratificació resolució AOiSC 737/20, ajuts al personal laboral per l'any 2020 (fills menors de
18 anys) (Exp EX011-2020-009312)
43 Proposta ratificació resolució AOiSC 738/20, beques per estudis prevists al conveni col·lectiu i al
pacte de funcionaris (Curs 2019-2020) (Exp EX011-2020-009311)
44 Proposta d'aprovació del programa de Treball amb famílies 2021 (Exp EX027-2020-010053)
45 Proposta de ratificació de la resolució de l'àrea socioeducativa i de dinamització econòmica número
1117/2020, que aprova el projecte Mixt de Formació i ocupació 2020 "Comunitat en Xarxa" i la sol·licitud
de subvenció pel mateix. (Exp EX104-2020-011473)
46 Proposta d'aprovació del Conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació cultural Tal i Tal per a
l'organització i celebració del Festival Pedra Viva 2020 (Exp EX193-2020-001985)
47 Proposta d'aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Fundació Enciclopèdia de Menorca
(Exp EX193-2020-005631)
48 Proposta d'aprovació del Conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i Joventuts Musicals de Ciutadella
per al Festival de Música d'Estiu 2020 (Exp EX193-2020-006177)
49 Proposta d'aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i el Cercle Artístic de Ciutadella per a
l'organització i celebració del Premi Born 2020 (Exp EX193-2020-006318)
50 Proposta d'aprovar el compte justificatiu i abonar la subvenció nominativa relatius al conveni de
col·laboració 2017 entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Fundació Enciclopèdia de Menorca (Exp EX1932017-012496)
51 Proposta d'aprovació de comptes justificatius i pagaments relatius a la convocatòria 2018 per a
l'atorgament de subvencions dirigides a activitats culturals de les entitats sense ànim de lucre (Exp
EX086-2018-012414)
52 Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos per la venda d'entrades del concert de Nadal de l'any
2017 de la Banda de Música municipal (Exp EX200-2017-012645)
53 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'Entitat de Conservació Son
Blanc per a la millora i/o inversió en els espais públics de dita urbanització. (Exp EX265-2020-005653)
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54 Proposta d'aprovació el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i
l'Entidad Urbanística de Conservació de Cala Morell per a la millora i/o inversió en els espais públics de
dita urbanització. (EXERCICI 2020) (Exp EX265-2020-008455)
55 Proposta d'aprovació de la liquidació de despeses del 1r trimestre 2020 del Pavelló de Calós. (Exp
EX130-2020-012165)
56 Proposta d'aprovació de la liquidació de despeses del 2n trimestre 2020 del Pavelló de Calós (Exp
EX130-2020-012166)
57 Proposta d'aprovació de la liquidació de despeses del 3r trimestre 2020 del Pavelló de Calós (Exp
EX130-2020-012167)
58 Proposta de rectificació de l'acord de Junta de Govern de dia 2 de setembre de 2020, relatiu
l'aprovació del compte justificatiu i abonament subvenció concedida a Son Circ per Associació AcirKaos
(Exp EX132-2019-010601)
59 Proposta per anul·lar el càrrec del padró adjunt dels rebuts, que corresponen al període Març 2020 de
ses quotes dels serveis prestats a les instal·lacions esportives (Exp EX130-2020-012292)
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60 Proposta d'aprovació del conveni amb el CIMe per la millora i manteniment d'instal·lacions esportives
municipals pels 2020, 2021 i 2022 (Exp EX131-2020-005397)
61 Proposta d'adjudicació del contracte menor per a les feines d'instal·lació i gestió fil musical al centre
històric amb motiu del Nadal (Exp EX027-2020-010524)
62 Proposta d'aprovació del compte justificatiu i pagament subvenció al Fons Menorquí de Cooperació,
corresponent a 2019 (Exp EX293-2019-003151)
63 Proposta d'aprovació del compte justificatiu i donar per correctament justificat el Conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i el GOB Menorca per al Centre de Recuperació de Fauna
Silvestre de Menorca corresponent a l’any 2020 (Exp EX084-2020-002755)
64 Proposta d'aprovar la certificació núm. 1 del projecte de reforma d'un tram del Passeig Marítim de la
urbanització de Cala'n Bosch (Exp EX066-2020-011964)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
30/11/2020 14:20:49
Signatura digital
Ciutadella
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