COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 10/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 11 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 4 de març de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en nova llicència per acabament
d'habitatge al carrer Doctor Camps, 26, 2n. (Exp EX067-2019-007645)
4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en demolició d'edificacions en pati
d'illa, neteja i apuntalament a la plaça dels Pins, 40 (Exp EX067-2019-004844)
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5 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en canvi parcial de forjat i coberta
en edifici entre mitgeres a Alaior, 26 (Exp EX067-2019-003488)
6 Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'instal·lació i obres per ampliació d'activitat major de
reciclatge de residus no metàl·lics (Exp. 5105/2016) (Exp EX271-2020-001358)
7 Proposta de concessió de modificació de plànols en relació a la llicència d'obres d'ampliació d'habitatge
a Camí de Sa Farola, 58. Exp. rel: 11378/16, 7820/17, 1799/19 (Exp EX076-2019-005583)
8 Proposta de concessió del permís d'instal·lació i obres amb projecte consistents en per activitat de
centre sanitari amb internament a Camí Caleta s/n (Exp EX567-2019-008104)
9 Relació de factures 5.2020 (Exp EX015-2020-002732)
10 Relació de factures 6.2020 de crèdit reconegut (Exp EX015-2020-002730)
11 Proposta d'aprovació de la declaració d'afecció de béns exp. núm. AB-1596-REV04007 (Exp EX1732020-002569)
12 Proposta d'aprovació de la declaració d'afecció de béns, núm. exp. AB-1597-00000580 (Exp EX1732020-002568)
13 Proposta d'aprovació de la declaració d'insolvència exp. núm. FA-5354 (Exp EX173-2020-002218)
14 Proposta de la declaració d'insolvència, exp. FA-5353-MUL00674 (Exp EX173-2020-001659)
15 Proposta d'aprovació de la liquidació de parquímetres del període del 29/12/19 al 31/01/20 (Exp
EX173-2020-001982)
16 Proposta d'aprovació del preu públic puntual per a l'espectacle inaugural del Teatre des Born
Ciutadella, dies 20, 21 i 22 de març de 2020 (Exp EX173-2020-002239)
17 Proposta d'aprovació de la devolució d'ingressos indeguts import pagat incorrectament en concepte
del mercat d'estiu de Cala en Bosc 2019 (Exp EX024-2019-009965)
18 Proposta d'aprovació de la ingressos indeguts per duplicat del rebut d'entrada vehicles del carrer des
Degollador, 61 baixos 02 (Exp EX024-2019-009966)
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19 Proposta d'aprovació de la concessió de la bonificació del rebut d'IBI per ser família nombrosa (Exp
EX026-2019-013086)
20 Proposta d'estimació del recurs contra liquidació plusvàlua núm. 473/2019 (Exp EX022-2019-013198)
21 Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació del servei de direcció d'execució material de
l'obra, del control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i de la coordinació de la seguretat i salut de les
obres del «projecte de recuperació i rehabilitació de les murades de Ciutadella -Bastió des Governador i
Reial Alcàsser-) fase 1» (Exp EX151-2020-002435)
22 Proposta declarar desert el procediment d'adjudicació de la contractació obres d'execució del projecte
d'activitat permanent major per un museu amb sales d'exposició i cafeteria a l'edifici de Can Saura (Exp
EX151-2020-001027)
23 Proposta d'aprovar de la devolució de la garantia definitiva depositada a Tresoreria pel servei
d'assistència sanitària extrahospitalària St. Joan 2019 (Exp EX151-2020-002319)
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24 Proposta de devolució d'ingressos en relació a sol·licitud modificació rebut d'aigua del 3T2019 per
fuita a comptador núm. J19OA089257L (abans J17OA537567B) situat a Circumvalació 8 de Cala en
Bosc (Exp EX220-2019-013621)
25 Proposta devolució d'ingressos en relació a sol·licitud modificació rebut d'aigua 3T2019 per fuita de
comptador núm. 06629919 situat a c/ de na Gibet C2 H1 de Son Blanc (Exp EX220-2019-012101)
26 Proposta d'abonament complement de productivitat per treballs en caps de setmana i festius del
personal laboral (a febrer 2020) (Exp EX008-2020-002067)
27 Proposta d'abonament complement de productivitat per treballs penosos realitzats el desembre 2019
pel personal laboral (Exp EX008-2020-001068)
28 Proposta d'abonament dietes tribunal qualificador de les proves de Policia Local (Exp EX007-2020001350)
29 Proposta d'abonament dietes tribunal qualificador de les proves per a la borsa de treball d'auxiliars
administratius (Exp EX007-2020-001304)
30 Proposta d'abonament dietes tribunal qualificador de les proves per a la borsa de treball de bombers
voluntaris (Exp EX007-2020-001966)
31 Proposta d'abonament diferència retributiva per feines de superior categoria com a Secretari
accidental els dies 13, 14 i 17 de febrer 2020 (Exp EX008-2020-002530)
32 Proposta d'abonament diferència retributiva per feines de superior categoria de l'àrea de
Responsabilitat Patrimonial, per part de la funcionària ARS (Exp EX008-2019-012727)
33 Proposta d'abonament productivitat per caps de setmana i X0 funcionaris policia local (GENER 2020)
(Exp EX008-2020-001807)
34 Proposta d'abonar complement de productivitat per treballs penosos realitzats el gener 2020 pel
personal laboral (Exp EX008-2020-001737)
35 Proposta de reconeixement serveis prestats a efectes de triennis de la funcionària M.J.A.M. (Exp
EX008-2019-012706)
36 Proposta d'adjudicació del contracte menor per el servei de producció musical per l'espectacle
d'inauguració del Teatre des Born a l'empresa Agrupació Musical de Ciutadella (Exp EX027-2020001999)
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37 Proposta de reconeixement del deute i pagament de la factura 172/2018 relativa a les obres de
reparació de les parets de la Biblioteca infantil ubicada a la Casa de Cultura (Exp EX027-2018-002521)
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L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
09/03/2020 14:39:31
Signatura digital
Ciutadella
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