
El batle president es complau de convocar-vos a la sessió ordinària del PLE DE 
L’AJUNTAMENT, que es farà el dia 28 de setembre (dimecres)  a les 11 hores i, si 
s’escau, en segona convocatòria a la mateixa hora del dia 30 de setembre, per tal de 
tractar els assumptes del següent: 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovar, si escau, les actes de les sessions anteriors dels dies 3 d’agost 
(ordinària) i 24 d’agost (extraordinària) de 2016. 

2. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia. 
3. Proposta d’aprovació extrajudicial de factures d’exercicis anteriors. 
4. Aprovació definitiva de la dissolució de Llemsa i subrogació de l’Ajuntament de 

Llucmajor en els drets, deures i obligacions de la societat. 
5. Aportació extraordinària a Llemsa per atendre despeses contretes. 
6. Aprovació de la transferència de crèdit per el règim transitori de l’explotació de 

les piscines de s’Arenal. 
7. Determinació d’inversions financerament sostenibles per a la seva inclusió en el 

Pla especial del Consell de Mallorca per als anys 2016-2017. 
8. Proposta de SSPLL relativa a la presentació d’una llei de llibertat de consciència 

i religiosa i modificació d’altres lleis que afecten al Concordat en la Santa Seu. 
9. Proposta de SSPLL relativa a la publicació d’informació de contractació 

municipal per afavorir la transparència. 
10. Donar compte de resolucions de reconeixement d’obligacions amb objeccions. 
11. Donar compte d’informe d’Intervenció relatiu al compliment del pla d’ajust del 

segon trimestre de 2016 en aplicació de l’ordre HAP/2105/2012. 
12. Donar compte d’un decret de tresoreria amb nº 2016001713. 
13. Modificació de l’Ordenança reguladora de la tinença i la protecció d’animals de 

companyia i potencialment perillosos al terme municipal de Llucmajor. 
14. Compromís de dotar de xarxa de clavegueram les urbanitzacions de Cala Pi, 

Vallgornera i es Pas. 
15. Aprovar la inscripció d’una associació en el Registre Municipal d’Entitats 

Ciutadanes. 
16. Aprovar la cancel·lació de la inscripció d’una associació en el Registre Municipal 

d’Entitats Ciutadanes. 
17. Donar suport a la Candidatura Internacional de la Tècnica Constructiva 

Tradicional de la Pedra en Sec presentada a la UNESCO. 
18. Precs i preguntes. 
19. Participació ciutadana. 

 
Llucmajor, 23 de setembre de 2016 

 
El batle 

 
 

Jaume Tomàs Oliver 
 
 
 
S’acompanya amb les actes de les sessions anteriors.  
 


