AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
-- SECRETARIA --

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 17 DE DESEMBRE DE 2015 A LES 19 h
1. Comunicacions d'Alcaldia.
2. Proposta d'acord contra la privatització d'AENA i per a la reversió d'aquesta (exp. 2015/011558).
3. Proposta d'instar el Govern de les Illes Balears i el CIM per tal que els alumnes de la UIB de
Palma que no estan empadronats en aquest municipi tenguin les mateixes bonificacions en el
transport urbà que els estudiants que estan empadronats a Palma (exp. 2015/011590).
4. Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal
núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida domiciliària, transport i
depuració o abocament de fems o residus sòlids urbans (exp. 2015/011338).
5. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre el seguiment dels serveis, dels contractes i de les
adjudicacions licitades de l'Àrea de Cultura que es troben en vigor (exp. 2015/000186).
6. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació a fer un inventari dels edificis públics de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/000187).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació a fer un inventari de tots els materials no
fungibles de què disposa cada àrea i patronat d'aquest ajuntament (exp. 2015/000188).
8. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d'instar l'equip de
govern a acatar l'establert a la legalitat vigent en matèria de contractació i, en conseqüència, a no
continuar infringint l'article 178.1 de la Llei de contractes del sector públic pel que fa al servei de
repartiment de carn de l'Escorxador Municipal (exp. 2015/011729).
9. Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal
núm. 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de clavegueram; i a l'aprovació inicial
de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
subministrament d'aigua potable a domicili (exp. 2015/011539).
10. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la prestació del Servei Insular de Seguretat
i Salut Laboral de l'Administració local de Menorca (SISSL), amb efecte de dia 1 de gener de 2016
i fins al 31 de desembre de 2018, d'acord amb l'addenda signada el 23 de novembre de 2015 (exp.
2015/011942).
11. Precs i preguntes.
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