ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 20 DE SETEMBRE DE 2018 A LES 19 h
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 19-07-2018).
2. Comunicacions d’Alcaldia.
3. Proposta d'aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2017, que comprèn el de
l'Ajuntament, dels patronats d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, i del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/001135).
4. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 13/2008 del
pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit
pressupostari per amortitzar deute (exp. 2018/009171).
5. Proposta de donar de baixa drets reconeguts d’exercicis tancats de l’Ajuntament (exp.
2018/009172).
6. Proposta d’aprovar la relació de llibres donats de baixa a la Biblioteca Pública de Ciutadella,
corresponent al període entre el 10-02-2017 i el 31-05-2018, d’acord amb el vigent Reglament
insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca (exp. 2018/007522).
7. Proposta d’instar el Ministeri de Foment a executar dintre de l’any 2018 el compromís d’inversió de
150.000 € per a l’adequació de l’equipament a l’edifici del Teatre des Born (exp. 2018/009126).
8. Proposta d’acord per a la ratificació del Pla estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí de
Cooperació (exp. 2018/009294).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al transport escolar ordinari i el transport
escolar adaptat (exp. 2018/009232).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre les ajudes del Pla de desenvolupament rural (PDR),
(exp. 2018/009240).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al web de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca (exp. 2018/009321).
12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar l’equip de
govern a complir amb el conjunt de la legalitat vigent; i, específicament, en matèria de contractació
de vigilants de seguretat i auxiliars de les pròximes festes de Sant Joan 2019 (exp. 2018/009333).
13. Precs i preguntes.
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