AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 20 D'OCTUBRE DE 2016 A LES 19 h
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (ordinària de 21 d'abril de 2016, i extraordinària i urgent de
5 de maig de 2016).
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta de nomenament de regidors com a cavallers per anar a la processó de Sant Antoni 2017
(exp. 2016/008274).
4. Proposta d'anul·lar liquidacions per ser incorrectes i aprovar les propostes de descàrrec 15/2016 i
16/2016; i aprovar el càrrec 96/2016 i 126/2016 en substitució dels rebuts que s'anul·len (exp.
2016/008168).
5. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicada a la comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en substitució de plaques de
fibrociment per a plafons sandvitx al magatzem exterior de l'IES Josep Maria Quadrado (exp.
2016/008184).
6. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicada a la comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en substitució de plaques de
fibrociment per a plafons sandvitx al magatzem exterior del CEIP Mare de Déu del Toro (exp.
2016/008185).
7. 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. 2016/008310).
8. Proposta d'aprovar inicialment el Reglament del préstec gratuït de gots reutilitzables gestionats pel
Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ciutadella (exp. 2016/008075).
9. Proposta amb referència a l'enllaç de connexió elèctrica Mallorca-Menorca de Cala en Bosc (exp.
2016/008108).
10. Proposta de compromís de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca de dotar de clavegueram les
zones urbanes de la vorera esquerra de Santandria (UA-20 i UA-19a) i el tram del carrer General
Morera (exp. 2016/008400).
11. Proposta d'aprovar la documentació relativa a l'avanç de la revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana de Ciutadella de Menorca i al document inicial estratègic (exp. 2016/008403).
12. Moció del Grup Municipal Popular amb relació a les obres del CEIP Joan Benejam de Ciutadella
(exp. 2016/008371).
13. Moció del Grup Municipal Popular amb referència als vehicles dels comerciants del mercat
ambulant des Born (exp. 2016/008470).
14. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació al preu
de l'aigua dessalada (exp. 2016/008496).
15. Precs i preguntes.
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