AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 15 DE JUNY DE 2017 A LES 19 h
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (extraordinària de dia 24 de novembre de 2016 i ordinària
de dia 15 de desembre de 2016).
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta d'aprovar la rectificació de l'inventari consolidat de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca; i d'aprovar l'inventari classificat comptablement (exp. 2017/005653).
4. Proposta d'anul·lar rebuts d'exercicis anteriors a l'exercici corrent perquè les liquidacions són
incorrectes (descàrrec 2/2017 i 4/2017), i aprovar nous rebuts en substitució dels que s'anul·len
(càrrec 64/2017 i 65/2017), (exp. 2017/004402).
5. Proposta d'aprovar inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil
de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/005502).
6. Proposta d'adhesió al Pacte de Milà (exp. 2017/005333).
7. Proposta de dotació de recursos necessaris per atendre la diversitat de tots els centres educatius
(exp. 2017/005161).
8. Proposta d'aprovar inicialment el Reglament municipal del servei de menjar a domicili (exp.
2017/003363).
9. Proposta d'aprovar el text refós de la modificació puntual del PGOU de Ciutadella relativa a
l'ampliació d'usos del sistema general d'equipament públic de Santa Rita, el qual compleix les
prescripcions imposades en virtut de l'acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data del 28
de setembre de 2009 (exp. 2017/005441).
10. Proposta d'aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla especial de Santa Rita relativa a
l'ampliació d'usos del sistema general d'equipament públic de Santa Rita, el qual compleix les
prescripcions imposades en virtut de l'acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data del 28
de setembre de 2009 (exp. 2017/005442).
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d'instar l'equip de
govern a sol·licitar els informes tècnics pertinents per a poder establir i reconvertir en aparcaments
en rotació els situats en les parts més pròximes que sigui possible al carrer Mallorca; i de procedir
a habilitar aquests aparcaments en rotació d'acord amb els informes sol·licitats (exp.
2017/005633).
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d'instar l'equip de
govern a negociar un preu raonable de l'aigua dessalada en unes condicions equitatives similars a
les pactades entre ABAQUA i diferents ajuntaments de Mallorca; i d'instar ABAQUA a fer l’oferta
d’un preu més barat per als mesos de novembre a abril (exp. 2017/005704).
13. Precs i preguntes.
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