AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
-- SECRETARIA --

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2015 A LES 19 h
1. Comunicacions d'Alcaldia.
2. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2016,
que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels patronats municipals d'Escoles Infantils, de l'Hospital,
així com les plantilles de personal (exp. 2015/010860).
3. Proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2014 de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, del Patronat Municipal de l'Hospital i del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils (exp. 2015/008927).
4. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 3/2015 del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils (exp. 2015/010716).
5. Proposta de nomenament d'un vocal i un suplent de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca al
Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera de Menorca (exp. 2015/010527).
6. Proposta de nomenament de la candidata al Premi Ramon Llull del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (exp. 2015/010405).
7. Proposta de nomenament de la candidata a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2016 (exp. 2015/010419).
8. Proposta de manteniment i millora de l'Escorxador Municipal (exp. 2015/010272).
9. Proposta de sol·licitar al Govern de les Illes Balears que s'ampliïn a les escoles infantils de primer
cicle d'Educació Infantil els ajuts extraordinaris d'emergència social per a menjadors escolars i
material escolar que van aprovar per a centres a partir de tres anys (exp. 2015/010190).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre el seguiment dels serveis, dels contractes i de les
adjudicacions licitades de l'Àrea de Cultura que es troben en vigor (exp. 2015/010270).
11. Moció del Grup Municipal d'UPCM relativa al fet que es continuï interpretant l'Himne Nacional
d'Espanya a la jornada de Sant Antoni, i que el Ple de l'Ajuntament manifesti rebuig a la declaració
unilateral d'independència inconstitucional que pretenen perpetrar CDC, ERC i CUP (exp.
2015/010558).
12. Moció del Grup Municipal d'UPCM relativa a atendre les persones que acudeixen a l'Ajuntament
per realitzar els tràmits relacionats amb els Serveis Funeraris o el Servei de Cementeris que així
ho desitgin, en lloc de desviar-les al Cementeri Nou (exp. 2015/010657).
13. Moció que presenten el Grup Municipal Popular (PP) i el Grup Municipal d'Unió des Poble de
Ciutadella de Menorca (UPCM) en relació amb el pressupost i el pagament del sobrecost de les
obres del Palau Saura Miret (exp. 2015/010559).
14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d'instar el Consell Insular a mantenir la dotació econòmica
destinada al Teatre des Born, amb ampliació del concepte davant la complexa situació en el
procés de l'obertura; i que en els pressupostos de 2016 continuï amb la dotació a fi de seguir
col·laborant amb el procés cap a l'obertura del Teatre des Born (exp. 2015/010560).
15. Proposta de reclamació prèvia al Govern Balear del pagament de la certificació final de les obres
de rehabilitació de Can Saura (exp. 2015/010968).
16. Precs i preguntes.
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