
El batle president es complau de convocar-vos a la sessió ordinària del PLE DE 
L’AJUNTAMENT, que es farà el dia 25 (dimecres) de novembre a les 19 hores i, si s’escau, en 
segona convocatòria a la mateixa hora del dia 27 de novembre, per tal de tractar els assumptes del 
següent: 

ORDRE DEL DIA 
SECRETARIA 

 
1. Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior, del passat dia 28 d’octubre de 2015 
2.  Prendre coneixement de les resolucions de Batlia del passat mes d’octubre. 

 
INTERIOR, HISENDA, COMPTES, ECONOMIA I DESENVOLUPAM ENT LOCAL 

 
3. Donar compte d’expedients de reconeixement d’obligacions amb objecció. 
4. Donar compte d’expedient de modificació de crèdit. 
5. Proposta d’aprovació de factures d’exercicis anteriors. 
6. Proposta per fixar la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern. 
7. Proposta per a l’elecció dels membres de les meses electorals. 
8. Proposta per concedir la compatibilitat a un funcionari de la Corporació. 
9. Proposta d’aprovació de la concessió de bestreta  a un funcionari de la Corporació. 
10. Proposta de l’equip de govern, per la injustícia en matèria de finançament i inversions de 
 part del Govern d’Espanya i acordar exigir accions contundents al Govern Balear per la   
 situació desavantatjosa al Govern Central. 

       11. Donar Compte del decret núm. exp. 000096/2015-GENSEC, de delegacions. 
 

URBANISME, ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 
ENTORN URBÀ, MEDI AMBIENT  I MEDI RURAL 

 
12. Proposta de resolució d’expedients sancionadors de medi ambient. 
13. Proposta de modificació de la disposició transitòria del Reglament municipal del servei de 

subministra d’aigua potable de Llucmajor. 
 

SERVEIS ALS CIUTADANS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

14. Donar conformitat per declarar el “Sermó de l’Enganalla” festa d’interès cultural pel 
Consell de Mallorca. 

15. Aprovar el Protocol general de col·laboració entre el Consell de Mallorca , l’Ajuntament 
de Llucmajor i la Fundació Toni Catany per la creació del Centre Internacional de 
Fotografia Toni Catany 

16. Proposta de Moció amb motiu del dia internacional contra la violència cap a les dones, 25 
de novembre de 2015. 

17. Moció presentada pel grup municipal popular sobre la creació d’espais “cardioprotegits”. 
18. Moció presentada pel grup municipal SSPLL relativa  a la declaració del municipi de 

Llucmajor contrari a l’aprovació de l’acord T.T.I.P. 
19. Precs i preguntes. 

 
Llucmajor, 20 de novembre de 2015 

 
El batle 

 
Jaume Tomàs Oliver 

 
 
S’acompanya amb l’acta de la sessió anterior.  



 


