CITACIÓ
Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li atorga la Legislació vigent de règim local,
us convoca a la sessió ordinària en la qual es reunirà el Ple de l’Ajuntament el pròxim
DIMECRES, dia 29 de març de 2017, A LES 19 H, per tractar els assumptes que
es detallen a l’ordre del dia. En cas de no poder-hi assistir per causa justificada, us
prec que ho comuniqueu a aquesta Alcaldia. L’acte serà a la Sala de Sessions de la
Casa Consistorial.

El batle
Francesc Ametller Pons
Es Mercadal, 23 de març de 2017
ORDRE DEL DIA
I. Aprovació de l’acta anterior.
II. Conveni de col·laboració CIM-Ajuntament en relació amb la cartografia i la
infraestructura de dades espacials de Menorca.
III. Modificació puntual de les NNSS des Mercadal per tal d’incorporar al catàleg de
protecció de patrimoni històric la fitxa de protecció relativa a l’edifici públic Ca
n’Àngel: aprovació provisional.
IV. Modificació del Reglament de funcionament del Centre per Gent Gran des
Mercadal.
V. Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei
de Residència Municipal
VI. Modificació Ordenança fiscal de la taxa per utilització de diversos edifici o
dependències municipals.
VII. Liquidació del pressupost de 2016: Donar compte.
VIII. Incorporació de romanents del pressupost 2016: Donar compte
IX. Modificació pressupostària núm. 2/2017.
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X. Modificacions pressupostàries per resolució de Batlia: Donar compte
XI. Informes avaluació estabilitat pressupostària: Donar compte
XII. Període mitjà de pagament i informe de morositat: Donar compte
XIII. Canvi de representants de l’ENTESA a les Comissions informatives: Donar
compte
XIV. Mocions del grup PP
XV. Precs i preguntes
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