COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 4/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de gener de 2020
Hora: 9:30
Lloc: Sala d'alcaldia de l'Ajuntament
ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 22 de gener de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en ampliació d'habitatge
Urbanització Cales Piques, parcel·la 347 de Cales Piques (Exp EX067-2019-000047)
4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistent en bàsic i executiu conversió
d'un habitatge en dos a plaça des Born 4 (Exp EX067-2018-009368)
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5 Proposta de concessió de la tramitació de la declaració d'interès general de la finca Son Marquet,
situada al pol. 10, parcel.la 5 (Exp EX070-2018-010600)
6 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en projecte bàsic d'habitatge
unifamiliar aïllat a Àguila, p. 139, pol. B (C. Morell) (Exp EX067-2019-012882)
7 Proposta d'aprovació del padró per les liquidacions dels serveis d'assistència domiciliària i menjar a
domicili del mes de novembre de 2019 i aprovació del càrrec 1/2020 (Exp EX204-2020-000297)
8 Proposta d'aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit del mes de desembre
i aprovació del càrrec núm. 2/2020 (Exp EX277-2020-000304)
9 Proposta d'aprovació de la relació de rebuts d'ingrés directe del mes de desembre de 2019 (1a i 2a
quinzena) i aprovació del càrrec núm. 5/2020 (Exp EX277-2020-000579)
10 Proposta d'aprovació del padró de liquidacions del mes de gener 2020 pels serveis prestats a les
instal·lacions esportives municipals i aprovació del càrrec núm. 6/2020 (Exp EX204-2020-000588)
11 Proposta d'aprovació dels rebuts d'ocupació a mercat i mercadets, lloguer finques i locals diversos, del
mes de gener de 2020 i aprovació del càrrec 4/2020 (Exp EX277-2020-000581)
12 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. de Son Xoriguer, del mes
de novembre de 2019 (Exp EX170-2019-012789)
13 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram corresponent a les urbanitzacions de
Cala en Blanes, Torre del Ram I i Calespiques, del mes de novembre de 2019 (Exp EX170-2019-013028)
14 Proposta d'aprovació de la liquidació de parquímetres del període del 01/11/19 al 29/11/19 (Exp
EX173-2019-013378)
15 Proposta d'aprovació de la liquidació dels certificats emesos per l'OAC durant el període de l'1/11/19
fins a 30/11/19 (Exp EX173-2019-013502)
16 Proposta d'aprovació de la liquidació de certificats emesos per l'OAC durant el període de l'1/10/19
fins a 31/10/19 (Exp EX173-2019-013501)
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17 Proposta de rectificació de l'acord pres a la Junta de Govern de dia 04/12/2019, relativa al padró
clavegueram 3r trimestre de 2019 urbs. Cala Blanca pol. C, Sa Caleta i Santandria (Exp EX170-2019012138)
18 Proposta d'aprovació de la liquidació de parquímetres abonats amb l'aplicació del dispositiu mòbil
durant el mes de setembre, octubre, novembre i desembre de 2019 (Exp EX173-2020-000483)
19 Proposta d'aprovació del pagament de la 2a anualitat que es desprèn de conveni per l'adquisició de
la finca situada al carrer Tres Alquerias s/n (Exp EX173-2020-000784)
20 Proposta d'aprovació del pagament de la 2a anualitat que es desprèn de conveni per l'adquisició de la
finca situada al carrer Sant Antoni M. Claret 34-36 cant. Camí de Maó (Exp EX173-2020-000786)
21 Proposta d'aprovació de l’abonament del 2n (i últim) pagament que es desprèn del conveni per
l'adquisició de la finca situada a la 142 pol. 1 (zona Pintor Torrent) (Exp EX173-2020-000787)
22 Proposta d'aprovació de la liquidació de taxa de l'1,5% del 3r trimestre de 2019 a Electrica Sollerense
(Exp EX178-2019-011865)
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23 Proposta d'aprovació de l'abonament de l'aportació municipal de 4t trimestre 2019 al Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella (Exp EX173-2020-000884)
24 Proposta de ratificar de la resolució núm. 194/2020, per la qual s'adjudica la contractació del
subministrament de cadires per a les llotges del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca (Exp EX1512019-011673)
25 Proposta d'adjudicació per la contractació del concurs públic pel lloguer dels llocs de venda del Mercat
Municipal del Peix (Exp EX151-2019-010556)
26 Proposta d'adjudicació de la contractació de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del
bastió des Governador i Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-009164)
27 Proposta aprovar l'expedient per a la contractació de les obres del Projecte de millora de diverses
voreres de la urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda) (Exp EX151-2019-012623)
28 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 1 de la millora del parc infantil de la zona verda del Sector
B-8 (carrer Gustau Mas i carrer Eivissa) del PIC 2019 (Exp EX038-2020-000658)
29 Proposta d'aprovació de la certificació de liquidació (gener 2020) de millora del parc infantil de la zona
verda del Sector B-8 (carrer Gustau Mas i carrer Eivissa) del PIC 2019 (Exp EX038-2020-000659)
30 Proposta d'adjudicació del contracte menor pel subministrament d'un vehicle tipus furgoneta per a la
brigada d'obres municipal a l'empresa Dibautoplus, S.A (Exp EX027-2019-012951)
31 Proposta d'aprovació de la certificació núm. 1 millora del parc infantil zona verda P. des Riu
Serpentona (Exp EX038-2020-000969)
32 Proposta d'adjudicació del contracte menor per les feines de pavimentació amb aglomerat asfàltic de
les rases d'aigua potable i canonades de la urbanització de Cala en Bosc (Exp EX027-2019-013672)
33 Proposta d'aprovar de la liquidació del període 31/12/2017 a 31/12/2019 relatiu al conveni per a la
cessió de l'ús privatiu del pou ubicat a Torruella (Cala Morell) (Exp EX038-2020-000792)
34 Proposta d'adjudicació del contracte menor per a la gestió de 400 tones de restes vegetals de poda i
rama dels serveis municipals (Exp EX027-2020-000106)
35 Proposta d'aprovació del contracte menor de subministrament de 33 papereres urbanes amb cendrer
(Exp EX027-2020-000217)
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36 Proposta de reconeixement del deute per la factura A70 a l'empresa J.M.L., Invernaje i Manteniment
d’Embarcacions (Exp EX285-2019-010110)
37 Proposta d'abonament d'un complement de productivitat per serveis en caps de setmana i/o festius
prestat pel personal laboral durant el mes de desembre de 2019 (Exp EX008-2019-013132)
38 Proposta d'abonament de les hores complementàries realitzades el mes de desembre de 2019 per
T.M.N.(Exp EX005-2020-000697)
39 Proposta de liquidació de les vacances pendents i indemnització per finalització contracte de M.B.R.
(Exp EX005-2020-000495)
40 Proposta d'abonar al funcionari C.P.T., la diferència retributiva per feines de superior categoria com a
Secretari accidental durant el període del 9 al 12 de desembre de 2019 (Exp EX009-2019-012705)
41 Proposta d'abonament del premi per antiguitat per 20 anys de servei, a la treballadora M.P.A. (Exp
EX011-2019-013310)
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42 Proposta d'abonament dels serveis extraordinaris del personal laboral pels serveis prestats durant el
mes de desembre de 2019 (Exp EX011-2019-013136)
43 Proposta d'abonament serveis nocturns del personal laboral (a Desembre 2019) (Exp EX008-2019013131)
44 Proposta de ratificació de la resolució de l'àrea d'OiSC núm. 181/2020, relativa a la contractació de
C.B.M., com a monitora del casal jove (Exp EX009-2020-000345)
45 Proposta de ratificació de la resolució de l'àrea d'OiSC núm. 137/2020 de 13 de gener, relativa a la
contractació laboral temporal de M.B.D.S. com a ajudant de jardiner (Exp EX009-2019-013630)
46 Proposta d'abonament dels serveis extraordinaris dels funcionaris prestats durant el mes de
desembre de 2019 (Exp EX008-2019-013134)
47 Proposta d'abonament del premi per natalitat a la funcionària M.J.B.P. (Exp EX011-2019-011579)
48 Proposta de sol·licitar al Consell Insular de Menorca dos projectes dins el Pla Territorial
d'Instal·lacions i Equipaments Culturals (PTIEC) 2020 (Exp EX086-2019-011253)
49 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'entitat Fundació
la Caixa - Exposició Comença l'espectacle. Georges Méliès (Exp EX193-2020-000618)
50 Proposta d'aprovació de les bases de participació i premis de la rua carnaval 2020 (Exp EX282-2020000834)
51 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana per a la tramitació dels
ajuts d'urgent necessitat exercici 2020 (Exp EX263-2020-000121)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch
Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document

Joana Gomila Lluch
27/01/2020 14:54:29
Signatura digital
Ciutadella
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