
El  batle  president  es  complau  de  convocar-vos  a  la  sessió  ordinària  del  PLE  DE
L’AJUNTAMENT, que es farà el dia 31 de juliol 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 15  i 26
de juny (extraordinàries) i 10 de juliol (extraordinària)  de 2019.

2. Creació de la Junta de Portaveus.
3. Aprovació factures exercicis anteriors.
4. Recaptació executiva 4T 2018.
5. Rectificació d’errors materials detectats a l’acord de Ple de data 26/05/19, pel

qual s’aprova la modificació del contracte de «gestió del servei de recollida i
transport de residus sòlids urbans.

6. Designar festes locals de l’any 2020.
7. Aprovació Compte general exercici 2018.
8. Cancel·lació de la inscripció de l’Entitat  «Fundació cultural  PREFAMA» en el

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
9. Cancel·lació  de  la  inscripció  de  l’Entitat  «Llucmajor  radio»  en  el  Registre

Municipal d’Entitats Ciutadanes.
10. Cancel·lació  de  la  inscripció  de  l’Entitat  «Associació  d’Amics  i  Amigues

Senegalesa-Mallorquina» en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
11. Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Lucia Escribano Alés al càrrec

de regidora.
12. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia.
13. Donar compte del decret de la composició de les Comissions Informatives.
14. Donar compte de la resolució per la que es modifica el decret amb el que es va

constituir la Junta de Govern, es nomenaren els tinents de batle i es delegaren
competències de Batlia.

15. Donar compte d’informe d’Intervenció relatiu a les resolucions adoptades pel
batle contràries a les objeccions efectuades.

16. Donar compte de la providència de l’inici del PEF.
17. Donar compte de l’informe de morositat 2T 2019 de l’Ajuntament de Llucmajor i

l’organisme autònom de la Residència de Persones Majors de Llucmajor.
18. Estudi i resolució de les mocions que siguin declarades urgents en la forma

legalment establerta.
19. Precs i preguntes.
20. Participació ciutadana

Llucmajor, 26 de juliol de 2019



El batle

Eric Jareño Cifuentes
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