AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 18 DE MAIG DE 2017 A LES 19 h
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de novembre de 2016.
2. Presa de possessió del senyor Adolfo Vilafranca Florit com a regidor del Grup Municipal Popular
(PP) (exp. 2017/003552).
3. Presa de possessió de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull com a regidora del Grup
Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) (exp. 2017/003932).
4. Comunicacions d'Alcaldia.
5. Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella (PSM Més
per Menorca, PSOE, GxC, PP i UPCM) d'adhesió a la petició formulada pel Sr. R. C. B.; i d'instar
el Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans
Sebastià i Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que
preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny (exp. 2017/004161).
6. Proposta d'aprovació del Pla d'autoprotecció del Caragol des Born de les festes de Sant Joan
(exp. 2016/007438).
7. Proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració per a la cessió d'espai municipal a les
associacions sense ànim de lucre (exp. 2017/004483).
8. Proposta d'Alcaldia de declarar nul de ple dret l'acord de la Junta de Govern de dia 25-01-2008
relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol Ciutadella per a poder
jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina de Voleibol (exp. 2016/009148).
9. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE, GxC i UPCM amb relació a
l'adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el superàvit i aplicar
determinats ajustaments al càlcul de la regla de despesa (exp. 2017/004236).
10. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d'instar el Govern
d'Espanya, el Ministeri de Justícia i el Congrés dels Diputats a incloure en els pressuposts
generals de l'Estat les partides necessàries per a redactar i executar el projecte d'obres dels jutjats
a Santa Rita (exp. 2017/004435).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les plataformes de bany de Ciutadella (exp.
2017/004427).
12. Precs i preguntes.
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