AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 21 DE JULIOL DE 2016 A LES 19 h
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 18 de febrer de 2016.
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta de reconèixer la compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
per a l'exercici d'una segona activitat en el sector privat (exp. 2016/005883).
4. Proposta d'aprovar el Pla econòmic financer derivat de l'aplicació de l'article 21 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera com a conseqüència de
l'incompliment de la regla de despesa, derivat de l'aprovació de la liquidació del pressupost de
2015 (exp. 2016/006000).
5. Proposta relativa a la designació de les festes locals de l'any 2017 (exp. 2016/006124).
6. Proposta d'aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal del Servei de Menjar a
Domicili de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/003691).
7. Proposta de donar suport a la Societat Historicoarqueològica Martí i Bella per acollir l'organització
del Congrés Internacional de la Pedra en Sec per a l'any 2018 (exp. 2016/005961).
8. Proposta de declarar Ciutadella com a territori oposat a l'Acord transatlàntic pel comerç i la
inversió (TTIP), a l'Acord de lliure comerç entre el Canadà i la UE (CETA), i a l'Acord multilateral
per la liberalització i privatització de serveis públics (TISA), (exp. 2016/005999).
9. Proposta d'aprovar definitivament la modificació puntual del Pla especial de protecció del conjunt
històric i artístic de Ciutadella de Menorca per permetre l'ús hoteler en les edificacions residencials
del grup 5 del Catàleg (exp. 2014/008792).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d'instar l'equip de govern a donar compliment a l'acord de
Ple del 12-03-2015 sobre el molí des Comte, d'elaborar un estudi sobre les línies de gestió del
molí, i de fer una exposició sobre les intencions, les propostes, els projectes o les línies de gestió
pel que fa al patrimoni històric (exp. 2016/005470).
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d'instar l'equip de
govern a donar explicacions sobre l'acord ferm de Ple de 12-03-2015 sobre el molí des Comte i de
fer-lo complir (exp. 2016/005490).
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la supressió d'una línia de l'escoleta infantil
Xipell (exp. 2016/005967).
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l'impost sobre béns immobles (exp. 2016/006082).
14. Precs i preguntes.
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