El batle president es complau de convocar-vos a la sessió ordinària del PLE DE
L’AJUNTAMENT, que es farà el dia 29 (dimecres) de juliol a les 19 hores i, si s’escau,
en segona convocatòria a la mateixa hora del dia 1 d’agost, per tal de tractar els assumptes
del següent:

ORDRE DEL DIA
SECRETARIA
1. Aprovar, si escau, les actes de les sessions anteriors, dels passats dies 29 de juny
de 2015 i 1 de juliol de 2015.
2. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia dels passats mesos de maig i
juny.

INTERIOR, HISENDA, COMPTES, ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT
LOCAL

3. Donar compte dels decrets de Batlia relatius a les delegacions de les competències
atribuïdes als regidors i a la Junta de Govern Local.
4. Donar compte d’expedients de reconeixement extrajudicial d’obligacions.
5. Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’anàlisi del compliment del Pla
d’ajust del segon trimestre de l’exercici 2015, en aplicació de l’Ordre
HAP/2105/2012.
6. Donar compte de l’informe de Tresoreria al compliment de la Llei 15/2010 del
segon trimestre de 2015.
7. Donar compte de la concessió de bestreta a personal funcionari.
8. Donar compte del decret de modificació de crèdit per incorporació de romanents
de crèdit.
9. Aprovació extrajudicial de factures d’exercicis anteriors de l’Ajuntament.
10. Aprovació de modificació de crèdit.
11. Aprovació de l’aportació provisional de socis per a la compensació de pèrdues de
l’exercici 2014 a LLEMSA.
12. Donar compte de la dimissió de la regidora Sra. Beatriz Morales Granados.
13. Proposta de nomenament dels representants corporatius en el Consorci de la Platja
de Palma.

URBANISME, ORDENACIÓ DEL TERRITORI, ENTORN URBÀ,
MEDI AMBIENT I MEDI RURAL
14. Propostes de demolició/retirada d’obres o instal·lacions sense la preceptiva
llicència municipal.

SERVEIS ALS CIUTADANS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
15. Proposta de Batlia sobre la cessió gratuïta d’un solar a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat), de 11.068 m2
perquè s’hi construeixi un nou IES de 16+4+aula UECCO en el terme municipal
de Llucmajor.
16. Proposta de declaració d’interès municipal al “Club Rítmica Son Verí”, amb el
CIF G57916645.
17. Precs i preguntes.
Llucmajor, 24 de juliol de 2015
El batle

Jaume Tomàs Oliver

