AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 3 DE MAIG 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 12
d'abril e 2017.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta de l'instructor: reposició de la realitat física alterada per obres sense llicència al carrer
Tramuntana, parc. A-17, apartament H4 de la urbanització Cap d'Artrutx (promotora: E.P.R. (exp.
7618/2014 – DU 32/2014).
4. Relació de factures 15/2017. (exp. 4228/2017).
5. Relació de factures 14/2017 de crèdit reconegut. (exp. 4429/2017).
6. Proposta d'aprovació de la contractació conjunta esporàdica entre l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, el Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca i el Patronat Municipal de les
Escoles Infantils per a l'encomana de gestió conjunta, a mitjà propi, per a l'elaboració dels nous
inventaris de béns i drets i manteniment integral de programes informàtics i ampliació de l'encomana de
gestió a l'empresa Silme, SA, amb l'encàrrec d'elaborar un nou inventari de béns de l'Ajuntament de
Ciutadella, del Patronat Municipal de l'Hospital i del Patronat d'Escoles Infantils. (exp. 3220/2017)
7. Proposta de modificació de la clàusula D. Admissió de pròrroga del contracte del plec de clàusules
administratives particular que regeixen la pròrroga del contracte de servei de control, vigilància i
denúncia de l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública de Ciutadella de Menorca
prestat per l'empresa « Estacionamientos i Servicios SAU. (exp. 9880/2016).
8. Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de vàlvules d'escaire per a comptadors
d'aigua, a l'empresa Batgat 2014 SL. . (exp. 2590/2017).
9. Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de vàlvules rectes per a comptadors
d'aigua, a l'empresa Cohisa. (exp. 2629/2017).
10. Proposta d'adjudicació del contracte menor del servei d'arranjar la passarel·la d'accés a la Tora de
defesa del Castell de Sant Nicolau, a l'empresa Directe, DB. (exp. 1364/2017).
11. Proposta d'aprovació del conveni marc per a la realització de pràctiques curriculars no remunerades
entre l'escola de turisme de Balears i l'Ajuntament de Ciutadella. (exp. 4149/2017).
12. Proposta de denegació de la sol·licitud d'ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge al/a la
Sr./Sra. J.M.G. (exp. 10221/2016).
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