AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 5 DE JULIOL DE 2017 A LES 9.30 HORES.
1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el dia 21 de
juny del 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Relació de Factures 27/2017. (exp. 6662/2017).
4. Proposta de declarar desert el procediment d’adjudicació del contracte de Serveis d’assistència tècnica
per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma del teatre des Born de
Ciutadella de Menorca. (exp. 7443/2016).
5. Proposta d’aprovació de la incoació de l’expedient d’imposició d'una penalitat a l'empresa contractista
"CONSTRUCCIONS OLIVES, SL" pel retard que li ha estat atribuït en l'execució de les obres del
contracte d'obres de millora del carrer Mallorca (1a fase). (exp. 6594/2017).
6. Proposta de devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva en les obres del projecte de
rehabilitació de Can Saura. (exp. 6389/2006).
7. Proposta de devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva en les obres consistents en "Piscina
municipal a l'aire lliure". (exp. 5074/2016).
8. Proposta d'aprovació inicial del projecte de xarxa de clavegueram del carrer General Morera. (exp.
6388/2017).
9. Proposta d'aprovació de la certificació número 3 – abril 2017- en el projecte de Millora del Carrer
Mallorca 1a Fase. (exp. 6046/2017).
10. Proposta de ratificació de la resolució número 54/2017 relativa a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre l'Escola de Turisme de Balears i l'Ajuntament de Ciutadella per al desenvolupament
del projecte "Informadors Turístics", temporada 2017. (exp. 6628/2017).
11. Proposta d'aprovació de la liquidació trimestral que correspon a l'Ajuntament de l'aportació ordinària
sense contraprestació directa, prevista en la base d'execució 6,2. III del pressupost del Consorci de
Residus i Energia de Menorca referida al 2n trimestre del 2017. (exp. 6115/2017).
12. Proposta d'aprovació de l'abonament del/la treballador/a S.E.A.C. la quantitat corresponent en concepte
d'ajut per la formació d'acord amb el previst a l'art. 67,9 del Pacte de Funcionaris Municipals. (exp.
4410/2017).
13. Proposta d'adjudicació del contracte menor pel servei de gestió de la Casa d'Acollida en el municipi de
Ciutadella, a l'entitat Càritas Diocesana de Menorca. (exp. 4185/2017).
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