
El batle president es complau de convocar-vos a la sessió ordinària del PLE DE L’AJUNTAMENT,
de dia 28 d’octubre a les 19:00 hores, la qual es realitzarà telemàticament amb motiu de la crisi
sanitària provocada per la COVID-19 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 s’escau, l’acta de la sessió  anterior del dia 30 de setembre de 2020.
2. Aprovació extrajudicial de factures que suposen prestació de serveis d’exercicis anteriors.
3. Aprovació extrajudicial de factures sense contracte amb omissió de l’Ajuntament.
4. Aprovació extrajudicial  de factures sense contracte amb omissió de la Residencia.(exp.

7133T).
5. Aprovació extrajudicial de factures sense contracte amb omissió de la Residencia. (exp.

7178E). 
6. Aprovació de la modificació pressupostària 29/2020 de l’Ajuntament  en la modalitat  de

crèdit extraordinari.
7. Aprovació de la modificació del pla estratègic de subvencions 2020.
8. Aprovació  de la modificació de les dedicacions especials i  les  retribucions de diversos

membres de la corporació per l’exercici dels seus càrrecs.
9. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de

serveis relatius a la recollida i tractament dels residus sòlids urbans.
10. Aprovació  de  la  modificació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  l’impost  sobre  béns

immobles.
11. Proposta de resolució de MES sobre la modificació de l’acord relatiu a les retribucions dels

membres de la corporació.
12. Proposta de resolució de LLIBERTAT LLUCMAJOR  relativa a permetre instal·lar terrasses

de restauració en la plaça Major de s’Arenal.
13. Proposta  de resolució de LLIBERTAT LLUCMAJOR relativa  a la  reubicació  del  mercat

setmanal de s’Arenal.
14. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora

de la convivència ciutadana.
15. Proposta de resolució dels grups municipals PP, CS, ASI, GM i el Sr. Pastor, per combatre

l’ocupació il·legal d’habitatges, garantir el dret de propietat la seguretat de les persones i
béns i la convivència social.

16. Proposta de resolució del PSOE per el rebuig de la Corporació al transfuguisme polític.  
17. Proposta  de  resolució  de  LLIBERTAT  LLUCMAJOR  sobre  el  reforç  del  control

d’empadronament per a evitar els «pisos patera».
18. Conveni  de  col·laboració  amb  ABAQUA  per  a  la  gestió  del  sanejament  de  les  aigües

residuals del municipi de Llucmajor. 
19. Conveni  de  col·laboració  amb  ABAQUA  per  a  la  gestió  del  sanejament  de  les  aigües

residuals de s’Estanyol.
20. Proposta de resolució del PSOE, per impulsar els objectius de desenvolupament sostenible

2030 en l’àmbit municipal i adherir l’Ajuntament de Llucmajor a la xarxa d’entitats locals
per desenvolupar els ODS de l’agenda 2030.

21. Proposta de resolució  de LLIBERTAT LLUCMAJOR relativa  a  la  neteja  dels  torrents  de
titularitat municipal.

22. Proposta de resolució del grups municipals MES, UP i PI en defensa de la unitat de la
llengua catalana.



23. Proposta de resolució de MES sobre el record i homenatge a l’equip de govern municipal
de 1936.

24. Proposta  de  resolució  del  PSOE  amb  motiu  del  dia  internacional  de  la  dona  contra
l’explotació sexual  i la tracta de dones, nines i nins.

25. Proposta  de  resolució  d’UP  i  LLIBERTAT  LLUCMAJOR  sobre  la  utilització  de  gel
hidroalcohòlic als caixers bancaris del municipi.

26. Presa de coneixement de les resolucions de Batlia.
27. Dació de compte de l’Informe de Tresoreria sobre morositat tercer trimestre de 2020.
28. Dació  de  compte  de  la  modificació  del  titular  i  suplent  del  grup  polític  LLIBERTAT

LLUCMAJOR en les comissions informatives.
29. Dació de compte del decret que modifica el decret amb el que es va constituir la Junta de 

Govern Local, es nomenaren els tinents de batle, i es delegaren competències de Batlia.
30. Estudi i resolució de les mocions que siguin declarades urgents en la forma legalment 

establerta.
31. Precs i preguntes.
32. Participació ciutadana. 

Llucmajor, en la data de la signatura electrònica.


