AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 16 DE MARÇ DE 2017 A LES 19 h
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 15 de setembre de 2016.
2. Presa de possessió del senyor José Felipe Negrete Caballero com a regidor del Grup Municipal
d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), (exp. 2017/001241).
3. Comunicacions d'Alcaldia.
4. Proposta d'atorgament de dies addicionals de vacances i d'assumptes propis als empleats
municipals per motiu d'antiguitat (exp. 2017/001322).
5. Proposta de donar suport a les peticions fetes per part de l'Equip d'Atenció Primerenca i dels
centres d'educació infantil de primer cicle de Menorca (exp. 2017/001760).
6. Proposta d'aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis de caràcter
prioritari (exp. 2017/001875).
7. Proposta de denominar la sala d'actes de la Casa de Cultura amb el nom de Joana de Vigo i
Esquella (exp. 2017/001839).
8. Proposta de declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la
demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per a la
Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aquesta àrea, així com de
mesures per a la reducció del renou submarí (exp. 2017/001719).
9. Proposta de compromís de dotació de clavegueram a la urbanització de Cala Morell, segons el
previst a la Disposició transitòria 4a de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl (exp. 2017/001730).
10. Proposta d'aprovar el programa temporal d'impuls a les tasques de planejament municipal (exp.
2017/001963).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les ajudes de menjador per a educació
infantil de primer cicle (exp. 2017/001878).
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) sobre la subvenció
del FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears) corresponent a 2016 i
destinada a l'Escorxador Municipal (exp. 2017/001873).
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a impulsar un acord urgent entre els grups
parlamentaris al Congrés de Diputats per a la tramitació i aprovació dels pressupostos generals de
l'Estat de 2017 (exp. 2017/001953).
14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la il·luminació del tram d'avinguda comprès
entre la ronda Sud i el carrer de sa Mitgera (exp. 2017/002052).
15. Precs i preguntes.
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