AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
-- SECRETARIA --

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 15 D'OCTUBRE DE 2015 A LES 19 h
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (extraordinària de 30-07-2015).
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3.

Proposta d'aprovació del candidat al Premi Gran 2015, reconeixement a una persona major amb

un paper destacat dins Ciutadella (exp. 2015/009369).
4. Proposta de nomenament de regidors com a cavallers per anar a la processó de Sant Antoni 2016
(exp. 2015/008877).
5. Proposta de donar el nom de «parc d'Enric Ventura» al parc infantil de la urbanització de Cala
Morell, ubicat al carrer Via Làctia cantonada amb el carrer Corona Austral (exp. 2015/008790).
6. Proposta d'abonament de la part proporcional de la paga extra suprimida de desembre de 2012 en
els termes prevists a l'article primer de l'RDL 10/2015, d'11 de setembre, i instar els patronats
municipals a adoptar un acord equivalent per als seus respectius empleats (exp. 2015/008980).
7. Proposta de modificació 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. 2015/009085).
8. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la prestació del
servei de clavegueram (exp. 2015/008867).
9. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació del
servei de subministrament d'aigua potable a domicili (exp. 2015/008866).
10. Proposta d'instar el Consell Insular de Menorca a la creació d'un servei d'estades diürnes
especialitzat per a malalts d'Alzheimer i altres trastorns cognitius al municipi de Ciutadella de
Menorca (exp. 2015/008798).
11. Proposta relativa a la crisi migratòria i a la situació dels refugiats que arriben a Europa (exp.
2015/008803).
12. Proposta d'aprovar la petició d'optar a la convocatòria 2016 de reconeixement de Ciutats Amigues
de la Infància (CAI), (exp. 2015/008812).
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb els ingressos generats davant la possible
aprovació de l'impost turístic per part del Govern Balear (exp. 2015/008723).
14. Proposta d'acord del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en
relació amb el conveni firmat entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Residència Can
Granada, SL per a l'allotjament de malalts de Menorca i acompanyants autoritzats per l'IB-Salut
(exp. 2015/008814).
15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la convocatòria del programa d'ajuts per a
la renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal (exp. 2015/008991).
16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) en relació amb la Disposició Transitòria 10a de la LOUS
(Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl).
17. Proposta d'acord del Grup Municipal Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d'instar el
Govern de les Illes Balears i Ports de les Illes Balears a assumir públicament el compromís de
replantejar el projecte de les estacades d'amarrada (duques de Alba), (exp. 2015/009117).
18. Proposta d'aprovar la sol·licitud de reconeixement del nivell previst a la legislació vigent per a
funcionaris que hagin ocupat determinats alts càrrecs (complement denominat "nivell 33") i d'instar
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de nou el Congrés dels Diputats i el Govern de les Illes Balears a realitzar les modificacions
oportunes de la legislació vigent per suprimir el complement denominat “nivell 33” (exp.
2015/009351).
19. Precs i preguntes.
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