AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
-- SECRETARIA GENERAL --

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 17 DE MARÇ DE 2016 A LES 19 h
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (extraordinària de 5 de novembre de 2015 i ordinària de
15 d'octubre de 2015).
2. Presa de possessió de la Sra. Raquel Pericás Negrete com a regidora del grup municipal del Partit
Popular (exp. 2016/001346).
3. Comunicacions d'Alcaldia.
4. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicada a la llicència d'instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques al centre de salut
Canal Salat de Ciutadella i retornar l'import corresponent al 95 % de l'ICIO (exp. 2015/006189).
5. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicada a la llicència d'obres majors per a la reestructuració del Teatre del col·legi salesià
Sant Francesc de Sales al carrer de Maria Auxiliadora núm. 38 i retornar l'import corresponent al
95 % de l'ICIO (exp. 2016/001536).
6. Proposta sobre la recuperació de la resta de la paga extraordinària suprimida de desembre de
2012, en els termes prevists a la Disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre,
de pressuposts generals de l'Estat i instar els patronats municipals a adoptar un acord equivalent
per als seus respectius empleats (exp. 2016/001855).
7. Moció del Grup Municipal del Partit Popular (PP) en relació amb el quiosc des Born i el seu ús com
a oficina d'informació turística (OIT) i espai cultural polivalent (exp. 2016/002131).
8. Moció del Grup Municipal del Partit Popular (PP) en relació amb els jutjats de Ciutadella (exp.
2016/002214).
9. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d'instar l'IB-Salut
per a la instal·lació en un centre hospitalari de l'illa de Menorca d'una sala hemodinàmica i dels
mitjans necessaris (exp. 2016/002169).
10. Precs i preguntes.
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