AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 12 D'ABRIL 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 29 de
març de 2017.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Llicència urbanística amb projecte tècnic per la construcció de 3 piscines i solariums respectius a
l'Hotel-Apartaments "Viva Menorca" a la urb. Cala en Bosc, carrer Llevant, s/n (promotor/a Sotalcam
SL, tècnic redactor/a Reynes Pujadas, Miquel i contractista Murhotel Construcciones SL). (exp.
8088/2016).
4. Modificació de plànols de projecte de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrere de l'Orient,
80 (promotor/a M.B.L., tècnic redactor/a Ventura Saborido, Joan Enric i contractista Construccions
Josep Olives, SL). (exp. 3331-3329/2016).
5. Projecte d'execució d'ampliació de dos habitatges unifamiliars aïllats al camí de Macarella, pol·lígon 15,
parcel·la 218, "finca Morvedra Nou" (promotor/a A.V.D., tècnic redactor/a Vivo de Salort, Antonio i
contractista Construcciones J. Mari Sintes SL). (exp. 204/2016).
6. Relació de factures 12/2017 (exp. 3376/2017).
7. Proposta d'aprovació de les liquidacions dels serveis d'assistència domiciliaria i menjar a domicili, febrer
2017. Càrrec 52/2017. (exp. 3249/2017).
8. Proposta d'aprovació del padró d'aigua, clavegueram i cànon sanejament sector los Delfines i part de
Cala en Blanes, febrer 2017. Càrrec 58/2017. (exp. 3131/2017).
9. Proposta d'aprovació del padró d'aigua, clavegueram i cànon sanejament sector Serpentona febrer
2017. càrrec 59/2017. (exp. 3120/2017).
10. Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 3er i 4t trimestre de
2016, urb. Son Xoriguer. (exp. 2873/2017)
11. Proposta d'abonament a A.M.A.S. la quantitat corresponent a la part de la paga extraordinària
corresponent al desembre de 2012 que li fou suspesa i que encara no se li havia abonat. (exp.
5494/2016).
12. Proposta d'abonament a M.S.S. la quantitat corresponent a la part de la paga extraordinària
corresponent al desembre de 2012 que li fou suspesa i que encara no se li havia abonat. (exp.
8575/2016).
13. Proposta d'abonament a M.M.A.G la quantitat corresponent a la part de la paga extraordinària
corresponent al desembre de 2012 que li fou suspesa i que encara no se li havia abonat. (exp.
9484/2016).
14. Proposta d'abonament a J.A.S.M. la quantitat corresponent a la part de la paga extraordinària
corresponent al desembre de 2012 que li fou suspesa i que encara no se li havia abonat. (exp.
3354/2017).
15. Proposta d'aprovació i abonament, al Consorci de Residus i Energia de Menorca, la quantitat
corresponent a l'exercici 2016 del servei de gestió de la Deixalleria Municipal. (exp. 3000/2017).
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16. 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. (exp. 3245/2017).
17. Proposta de ratificació de la resolució de l'Àrea Socioeducativa número 58/2017 relativa a l'adjudicació
de les feines de modificació del traçat de ses conduccions d'aigua potable de la piscina municipal
coberta. (exp. 2911/2017).
18. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats socioeducatives al/a la
Sr./Sra. M.G.A. (exp. 716/2017).
19. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. I.G. (exp. 1805/2017).
20. Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'activitats socioeducatives al/a la
Sr./Sra. J.L.CH.B. (exp. 2051/2017).
21. Proposta d'aprovació de la convocatòria i de les Bases de participació a la Fira d'Ensenyaments
Superiors de Ciutadella. (exp. 2576/2017)
22. Proposta de ratificació de la resolució número 22/2017 de l'Àrea de Dinamització Econòmica, Servei de
Formació i Ocupació, relativa a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Associació Culturactiva
Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a la realització de les hores de treball efectiu d'un dels
alumnes treballadors, en el marc del programa mixt de formació i ocupació sol·licitat al Soib, per a
persones de 30 anys o més, Nura 2016. (exp. 3109/2017).
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