COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 9/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 4 de març 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 26 de febrer de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en substitució de biguetes de
coberta d'habitatges en bloc aïllat a Passatge Baladre, 47, C. Blanca (Exp EX067-2019-009724)
4 Proposta d'aprovació de la llicència d'obres amb projecte consistent en construcció de piscina, prèvia
legalització de traster i enderroc d'edifici al carrer Domingo Savio, 23 (Exp EX067-2019-000569)
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5 Proposta d'aprovació de la llicència d'obres amb projecte consistents en demolició d'edifici entre
mitgeres al carrer Gustau Mas, 10 (Exp EX067-2019-004871)
6 Proposta de concessió de llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per del permís d'instal·lació i
obres per a canvi d'ús de restaurant a hotel a l'Av. Conqueridor, 38 (Exp EX567-2016-007621)
7 Relació de factures 4/2020 (Exp EX015-2020-002430)
8 Relació de factures 5/2020 de crèdit reconegut (Exp EX015-2020-002431)
9 Proposta d'aprovació de la devolució d'ingressos indeguts per multa MUL82337-32419 (Exp EX0242019-013628)
10 Proposta d'aprovació de la devolució d'ingressos indeguts per tribut de gual 2019 situat al carrer
d'Alfons XIII (Exp EX024-2019-013098)
11 Proposta d'aprovació de la devolució d'ingressos indeguts de l'IVTM a Gestoria Martinez FEDI SLP
(Exp EX024-2020-000454)
12 Proposta d'aprovació de la devolució de l'IVTM per duplicitat a Inca Centro Auto, S.A. (Exp EX0242020-001639)
13 Proposta d'aprovació de la devolució del rebuts de l'IBI anys 2017 a 2019 de la finca ubicada al carrer
de Sant Miquel (Exp EX024-2020-001521)
14 Proposta d'aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal els mesos
d'octubre i novembre 2019 i aprovació del càrrec 12/2020 (Exp EX277-2020-001430)
15 Proposta d'aprovació del padró de liquidacions del serveis d'assistència domiciliària i menjar a domicili
gener 2020 i aprovació del càrrec 19/2020 (Exp EX204-2020-002070)
16 Proposta d'aprovació de la relació de rebuts d'ingrés directe durant el mes de febrer 2020 (1a
quinzena) i aprovació del càrrec 20/2020 (Exp EX277-2020-002071)
17 Proposta de ratificació del contingut de la resolució núm. 2020/LD3002/000301, per a la contractació
del servei de coordinador de seguretat i salut i direcció executiva obres bastió des governador i Reial
Alcàsser (Exp EX151-2020-002435)
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18 Proposta d'aprovació i abonament de la certificació d'obra núm. 3 (gener 2020) de les obres de
reforma clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/del Roser i del c/Beat Ramon Llull (1a fase)
(Exp EX038-2020-000574)
19 Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea de Territori i Entorn i serveis urbans núm.
2020/LD3102/000493, per la qual es sol·licita al Consell Insular de Menorca l'ampliació de termini per
contractar les obres núm. 2, núm. 7, i núm. 8 corresponents al PIC 2019 fins el 29 de maig de 2020.
(Exp EX034-2019-000726)
20 Proposta d'aprovar del projecte de millora del parc infantil Plaça Princesa Joana (PIC 2020) (Exp
EX036-2020-002377)
21 Proposta de sol·licitud al Consell Insular de Menorca de la declaració d'interès general en relació a la
sol·licitud de llicència B/T en Torrevella, polígon I, parc. 97, Camí de Punta Nati (Exp EX030-2018011778)
22 Proposta d'adjudicació de contracte menor de subministrament de divers material de fosa (tapes) per
a la Brigada municipal (Servei Clavegueram) (Exp EX027-2020-002060)
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23 Proposta d'adjudicació del contracte de subministrament per adquirir canonades PVC de diferents
diàmetres, de sanejament i per a escomeses a les xarxes de clavegueram i de pluvials (Exp EX0272020-002061)
24 Proposta de modificar del rebut d'aigua del 3r trimestre de 2019 per fuita a comptador núm. 08544487
situat al Passeig Marítim (Exp EX220-2020-001488)
25 Proposta d'aprovació de projecte tècnic per a la millora de les instal·lacions tèrmiques d'aigua calenta
a l'escorxador municipal (Exp EX142-2019-010769)
26 Proposta de reconeixement de deute de la factura de Agroambiente S.L. pel servei d'assessorament
de gestió d'abocaments i residus generats a l'escorxador municipal (Exp EX142-2020-001603)
27 Proposta de renúncia parcial a la sol·licitud de subvenció IBDONA 2019 per a projectes de foment i
suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes pels anys 2019 i 2020.
28 Proposta d'adjudicació del subministrament i instal·lació d'un multi joc per al pati del Ceip Pintor
Torrent, a l'empresa Ferrocolat, S.L. (Exp EX027-2020-001514)
29 Proposta d'aprovació de les bases per la creació d'una borsa de treball per la plaça de gerència de la
Fundació Ciutadella Cultura (Exp EX089-2020-002279)
30 Proposta d'aprovació del conveni per a la realització d'esdeveniments culturals a l'aire lliure a diferents
espais del nucli urbà de Ciutadella (Exp EX156-2020-001574)
31 Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua octubre 2019 (Exp EX285-2020-001793)
32 Proposta d'aprovació de la liquidació ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua novembre 2019 (Exp EX285-2020-001794)
33 Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua desembre 2019 (Exp EX285-2020-001795)
34 Proposta d'aprovació de la liquidació ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments sancions
trànsit 4rt. trimestre 2019 (Exp EX285-2020-001797)
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35 Proposta d'adjudicació del contracte pel servei de diversos treballs a l'empresa Servei informàtica
local de Menorca, S.A. (Silme) per exercici 2020 (Exp EX027-2020-000802)
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L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
02/03/2020 14:40:28
Signatura digital
Ciutadella
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