
El  batle  president  es  complau  de  convocar-vos  a  la  sessió  ordinària  del  PLE  DE
L’AJUNTAMENT,  que  es  farà  el  dia  24 d’abril  a  les  19 hores  i,  si  s’escau,  en segona
convocatòria a la mateixa hora dos dies hàbils després, per tal de tractar els assumptes del
següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, les actes de les sessions anteriors dels passats dies 27 de  març
(ordinària),  30  de març (extraordinària) i 1 d’abril (extraordinària)  de 2019.

2. Reconeixement extrajudicials de factures  d’exercicis anteriors de l’Ajuntament.
3. Reconeixement d’obligacions d’exercicis anteriors de la Residència.
4. Modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit, núm. 9/2019.
5. Aprovació Pla estratègic de subvencions exercici 2019.
6. Acord  de  modificació  de  la  Base  39a  d’aprovació  de  les  assignacions

econòmiques  als  grups polítics  amb  representació  a  l’Ajuntament  de
Llucmajor i establir bestretes a compte de l’assignació de 2019.

7. Aprovació del Protocol de prevenció i actuació en casos d’assetjament psicològic,
sexual i per raó de sexe de les empleades i empleats públics.

8. Supressió de l’àrea de reforma interior delimitada al PGOU de Llucmajor entre els 
carrers Major, Rei Jaume II, Glòria i Ronda Antoni Ramis.

9. Aplicació definitiva recaptació voluntària 2018.
10. Recaptació multes 2018.
11. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia.
12. Donar compte de l’informe de morositat del 1er trimestre de 2019. 
13. Donar compte de l’informe d’Intervenció  de la correcció en relació a la regla de

despesa de l’informe 0017-2019 d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en relació a la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de
Llucmajor de l’exercici 2018.

14. Estudi  i  resolució  de  les  mocions  que  siguin  declarades  urgents  en  la  forma
legalment establerta.

15. Precs i preguntes.
16. Participació ciutadana

Llucmajor, 16 d’abril de 2019

El batle

Gregorio Estarellas Mas
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