COMUNICACIÓ JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió:
Núm.: 11/2020
Caràcter:
Data: 18 de marzo 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 11 de març de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en projecte d'execució d'habitatge
i piscina a Àguila, 142 de Cala Morell. Bàsic: 13114/19 (Exp EX067-2020-001932)
4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en enderroc d’edificacions fora
d’ordenació i reforma d'habitatge a Organista Reixac, 21 (Exp EX067-2019-004842)
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5 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en redistribució i canvi d'ús de
local a habitatge en edifici plurif. a Captius Constantinoble, 28 (Exp EX067-2018-005543)
6 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte consistents en enderroc parcial en pb, canvi
d'ús de local en p.b. per agregar-lo a hab. , reforma i piscina a Av. Els Delfins, núm. 8, P-6 i P-7, urb.
Torre del Ram (Exp EX067-2018-012233)
7 Proposta d'aprovació de la modificació de plànols de llicència d'obres amb projecte de legalització a
Abellarol, 13 (Son Carrió). Rel. exp. 2048/18. (Exp EX076-2019-007518)
8 Proposta d'aprovació de la modificació de plànols en relació als exp. 8712/18 i 2578/19 d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres en Pta.baixa al c/ Organista Reixach, 13 (Exp EX076-2020-000702)
9 Proposta d'aprovació de la modificació de plànols de llicència d'obres amb projecte de reforma i
ampliació d'habitatge a l'Avgda. Capità Negrete, 67 (Exp EX076-2019-003627)
10 Proposta d'aprovació del projecte de demolició de dos habitatges unifamiliars aparellats ubicats a c/
Bisbe Juano, 1-3 (Exp EX568-2020-002381)
11 Relació de factures 6.2020 (Exp EX173-2020-003073)
12 Relació de factures 7.2020 de crèdit reconegut (Exp EX015-2020-003018)
13 Proposta d'aprovació del rebuts d'ocupació mercat i mercadets, lloguer finques i locals març 2020
(inclou carnisseries febrer) i aprovació càrrec 29/2020 (Exp EX277-2020-002745)
14 Proposta d'aprovació del rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit per import de
30.785,00 € i aprovació càrrec 21/2020 (Exp EX277-2020-002721)
15 Proposta d'aprovació del padró liquidacions març 2020 pels serveis prestats a les instal·lacions
esportives municipals i aprovació càrrec 28/2020 (Exp EX204-2020-002719)
16 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de les obres del projecte de millora de la
urbanització Cala Morell als carrers Via Làctea i Andrómeda - negociat (Exp EX151-2020-002951)
17 Proposta desestimar la sol·licitud de FFC-Medio Ambiente SA referent a la revisió de preus, segons
IPC, del contracte d'arrendament del servei de neteja viària i de recollida de residus sòlids urbans
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(període març 2018 i febrer 2019) (Exp EX151-2019-009736)
18 Proposta d'aprovació de la modificació del contracte del servei recollida domiciliària, transport i
tractament dels residus sòlids urbans instal·lacions port Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2020001033)
19 Proposta d'aprovar la devolució corresponent a la diferència entre el rebut d'aigua anul·lat i novament
emès del període 3r trimestre de 2019 del comptador situat a C/Via Granados n.1 porta 2 (Exp EX2202020-000051)
20 Proposta d'aprovar i abonar a l'empresa Pedres Ciutadella i Serveis, S.L. (B07921711) la factura núm.
1414 amb registre d'entrada 1095 de dia 04/03/2020 amb concepte dels treballs d'escomesa de
clavegueram al C/Ronda de sa Punta n.26 (Cala'n Blanes) (Exp EX027-2020-002166)
21 Proposta concessió bestreta d'una mensualitat a la treballadora CSF (Exp EX006-2020-002913)
22 Proposta de concessió bestreta d'una mensualitat a la treballadora JMFG (Exp EX006-2020-002912)
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23 Proposta d'abonament endarreriments complement productivitat al treballador MALP en compliment
de la sentència 32/2019 de 20/02/2019 del Jutjat Social núm. 1 de Ciutadella (actes 403/2017) (Exp
EX008-2019-010940)
24 Proposta de concessió del premi d'antiguetat per vint anys de servei a la treballadora MSCJ (Exp
EX011-2020-000390)
25 Proposta d'aprovació del reconeixement de deute amb la companyia Repsol: subministrament de
4.437 kg (8.700 l) gas propà pel forn incinerador del Cementiri Nou. (Exp EX227-2020-002562)
26 Proposta d'adjudicació d'una parcel·la d’hort a l’hort urbà Sa Vinyeta destinada a entitats sense ànim
de lucre a l’entitat Cáritas Diocesana de Menorca (Exp EX262-2019-009603)

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Joana Gomila Lluch
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