AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
-- SECRETARIA --

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE
DIA 14 DE MAIG DE 2015 A LES 19 h
1.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 9 d'octubre de 2014.

2.

Comunicacions d'Alcaldia.

3.

Proposta d'aprovació de l'autorització de compatibilitat a la Sra. SCP per a realitzar activitats
professionals pel seu compte com a psicòloga (exp. 2015/003122).

4.

Proposta d'aprovació de l'acord regulador de les condicions de treball i de les retribucions dels
membres de les policies locals de les Illes Balears que presten servei a les festes de Sant Joan
de Ciutadella de Menorca (exp. 2015/003962).

5.

Proposta de modificació del lloc de treball d'administratiu a coordinador administratiu dels
Serveis Funeraris (exp. 2015/004013).

6.

Proposta d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils (exp. 2015/003800).

7.

Proposta d'aprovació inicial dels nous estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella
de Menorca (exp. 2015/003767).

8.

Proposta d'aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2 de l'Ordenança municipal
reguladora d'horaris d'establiments de l'oferta turística complementària, espectacles públics i
activitats recreatives del municipi de Ciutadella de Menorca (exp. 2014/002824).

9.

Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) en relació a donar suport a les entitats culturals,
esportives, educatives, de gent gran, joventut i associacions de veïns (exp. 2015/003967).

10. Moció del Grup Municipal Socialista (PSOE) relativa a iniciar un procés de participació i donar
suport a l'adaptació de l'espai públic al costat de la piscina exterior descoberta municipal, com a
espai a utilitzar per a esbarjo dels estudiants (exp. 2015/004110).
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en relació amb les
festes de Sant Joan (exp. 2015/004137).
12. Precs i preguntes.
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