
El batle president es complau de convocar-vos a la sessió ordinària del PLE DE 
L’AJUNTAMENT, que es farà el dia 30 de novembre (dimecres)  a les 19 hores i, si 
s’escau, en segona convocatòria a la mateixa hora del dia 2 de desembre, per tal de 
tractar els assumptes del següent: 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior del dia 23 de novembre  
(extraordinària)  de 2016. 

2. Aprovació dels models de declaració sobre béns i drets patrimonials i sobre 
causes de possible incompatibilitat i activitats. 

3. Proposta del PI relativa a l’impuls a la indústria Balear i recuperació del teixit 
industrial perdut. 

4. Inclusió de la fossa d’es pou de s’Aguila al Pla Anual de 2017 de senyalització, 
prospecció i intervenció de les fosses de les Illes Balears. 

5. Mesures a prendre per part d’Espanya per impulsar la solució definitiva a la 
situació del Sàhara Occidental. 

6. Proposta de SSPLL relativa a fer un catàleg  d’instal·lacions amb amiant en 
llosc públics i privats del municipi de Llucmajor. 

7. Adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor al Conveni de col·laboració entre la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la FELIB per fomentar la millora del 
teixit comercial del municipi i la competitivitat dels seus comerços. 

8. Manifest d’adhesió en motiu del dia internacional de la violència envers les 
dones. 

9. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia. 
10. Donar compte d’informe d’Intervenció relatiu al compliment del pla d’ajust del 

tercer trimestre de 2016 en aplicació de l’ordre HAP/2105/2012. 
11. Donar compte d’informe d’Intervenció relatiu al Compte General de 2015. 
12. Donar compte del decret núm. 2852/2016. 
13. Donar compte de resolucions de reconeixement d’obligacions amb objeccions. 
14. Donar compte del decret de Batlia núm. 2613/2016. 
15. Donar compte del decret de Batlia núm. 2715/2016. 
16. Precs i preguntes. 
17. Participació ciutadana. 

 
 

Llucmajor, 25 de novembre de 2016 
 

El batle 
 
 

Bernadí Vives Cardona 
 
 
 
 
 
 
 


