AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 27 DE SETEMBRE 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 13 de
setembre de 2017.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Reforma i ampliació d'un habitatge adossat al carrer des Castell, 7 (promotor/a F.R., tècnic
redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Pons Taltavull, Milagros). (exp. 1174/2017).
3.2 Piscina a camí de maó, 29 (promotor/a J.L.V., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i
contractista Construccions Portella, CB). (exp. 3265/2017).
3.3 Reforma d'habitatge al carrer de Sa Carnisseria, 26 (promotor/a M.M.H., tècnic redactor/a Paradis
Medina, Oscar i contractista Obres Daga, SL). (exp. 1223/2017).
4 Pròrroga de llicència d'obres amb projecte d'enderroc d'edifici aïllat a urb. Cala en Blanes, davallada,
carrer de sa, 4, núm. 1 (promotor/a Gerso, SL, tècnic redactor/a Soler Tarragona, Cristina i contractista
Construcciones Pons y Martin, SC). (exp. 6190/2017).
5 Relació de factures 21/2017 de crèdit reconegut (exp. 9345/2017).
6 Relació de factures 38/2017 (exp. 9346/2017).
7 Relació de factures 39/2017 (exp. 9349/2017).
8 Declaració desert licitació per a la contractació del subministrament d'elements de senyalització viària
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 1776/2017).
9 Ratificació de l’acte de suspensió de l’inici de les obres de millora del carrer Mallorca (2a fase), fins el
02/10/2017 per no interferir la temporada turística. (exp. 1965/2017).
10 Ratificació de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 002095 del 2017 relativa
al requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte del servei de direcció, docència i
gestió de l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca (exp. 3332/2017).
11 Devolució de la fiança a ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA corresponent al contracte d'obres del
projecte de millora de l'accés a Cala Blanca (exp. 7996/2015).
12 Contractació de les obres del projecte "Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable
carrer del Roser i Beat Ramón Llull (1a fase)", del terme municipal de Ciutadella de Menorca (exp.
8388/2017).
13 Proposta d’encarregar la redacció del projecte d'adequació de l’intercanviador d'autobusos a la via
Perimetral. (exp. 7907/2017).
14 Proposta d’adjudicació de les obres de «Millora del parc infantil de la plaça des Pins» PIC 2017, a
l'empresa Savia Proyectos y Mantnimientos (exp. 4459/2017).
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15 Proposta d’adjudicació de les obres de «Millora del parc infantil de la Plaça Joan de Borbó» a l’empresa
SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (exp. 4462/2017).
16 Proposta d'abonament de les indemnitzacions per raó dels serveis de personal electe municipal. (exp.
5184/2017).
17 Proposta d'abonar a C.M.B. la quantitat corresponent en concepte d'ajut per a estudis de fills. (exp.
6397/2017).
18 Proposta d'abonament a O.G.F., contractat en règim laboral, de la quantitat corresponent per les feines
de superior categoria realitzades per substitució del cap de jardiners. (exp. 6590/2017).
19 Proposta d'abonament a L.S.C., contractat en règim laboral, de la quantitat corresponent per les feines
de superior categoria realitzades per substitució del cap de jardiners. (exp. 6591/2017).
20 Proposta d’abonament de la gratificació especial al personal de la brigada municipal, secció de
senyalització viaria- pels serveis extraordinaris específics realitzats. (exp. 7632/2017).
21 Proposta d’abonament d’un complement al personal laboral que ha realitzat part de la seva jornada
laboral en horari nocturn. (exp. 6860/2017)
22 Proposta d'abonament del complement de productivitat pel concepte de serveis prestats amb
nocturnitat per part de policies no adscrits a la unitat nocturna (exp. 8097/2017).
23 Ratificació de la resolució de l'Àrea de Dinamització econòmica número 78/2017 relativa a l'aprovació
del projecte "Posa en marxa els teus coneixements" i la sol·licitud de subvenció per a la convocatòria
de subvencions per a 2017 en el marc del Programa SOIB JOVES QUALIFICATS ENTITATS LOCALS.
(exp. 8807/2017).
24 Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font
en concepte de venda d'entrades i publicacions, corresponent al període comprès entre els dies
01/08/2017 a 02/09/2017. (exp. 9257/2017).
25 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Càritas Diocesana
de Menorca, per al funcionament del taller Mestral. (exp. 7598/2017).
26 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Càritas Diocesana
de Menorca, per al funcionament del Centre-obert Esplai es Barracó. (exp. 7597/2017).
27 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de
Ciutadella per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals per a persones majors o
amb discapacitat finançats pel Consell Insular de Menorca. (exp. 9179/2017)
28 Proposta d'aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a
la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals temporals i d'emergència social finançats
pel Consell Insular de Menorca. (exp. 9180/2017).
29 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra. I.F.C.
(exp. 4460/2017).
30 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. C.M.S.L. (exp. 6250/2017).
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31 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. J.P.P. (exp. 6738/2017).
32 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. A.M.M. (exp. 6794/2017).
33 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. B.M.S. (exp. 895/2017).
34 Proposta de denegació d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra. F.O.B. (exp.
4797/2017).
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