
El batle president es complau de convocar-vos a la sessió ordinària del PLE DE L’AJUNTAMENT,
de dia 30 de setembre 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, les actes de les sessions  anteriors dels dies 29 de juliol i 5 d’agost,
(ambdues ordinaries) i  7 de setembre, (extraordinària) de 2020.

2. Aprovació extrajudicial de factures sense contracte amb omissió de l’Ajuntament.
3. Aprovació extrajudicial de factures sense contracte amb omissió de la Residencia.
4. Aprovació extrajudicial de la factura d’exercicis anteriors sense crèdit de caixa fixa de 

l’Ajuntament (exp. 4879).
5. Aprovació extrajudicial de la factura d’exercicis anteriors sense crèdit de caixa fixa de 

l’Ajuntament (exp. 5251).
6. Proposta de modificació pressupostària numero 26/2020 de l’ajuntament en la modalitat de

crèdit extraordinari.
7. Proposta de modificació pressupostària numero 27/2020 de l’ajuntament en la modalitat de

suplement de crèdit.
8. Proposta de modificació pressupostària numero 28/2020 de l’ajuntament en la modalitat de

crèdit extraordinari.
9. Aprovació del pla estratègic de subvencions 2020.
10. Aprovació de baixes executiva 2ºtrimestre 2020.
11. Reconeixement  d’obligacions  d’exercicis  anteriors  corresponent  a  la  recaptació  en  via

executiva del quart trimestre de 2019.
12. Aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars, dels Plecs de Prescripcions

Tècniques i de l’expedient de contractació del “Subministrament, instal·lació i configuració
mitjançant  rènting  amb  opció  de  compra  de  10  màquines  expenedores  de  tiquets
d'estacionament i el seu manteniment”.

13. Proposta  de  resolució  de  MÉS sobre la  promoció  de  la  instal·lació  de  plaques  solars
fotovoltaiques per autoconsum.

14. Proposta de resolució dels grups municipals LLIBERTAT LLUCMAJOR i  UP relativa  a
l’adhesió de l'Ajuntament de Llucmajor a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca.

15. Inscriure en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’Entitat «Associació radio taxi més
Llucmajor».

16. Proposta  de  resolució  dels  grups  municipals  LLIBERTAT LLUCMAJOR i  UP relativa  a
l’obertura en horari de tarda de les Oficines d’atenció ciutadana (OACS).

17. Presa de coneixement de les resolucions de Batlia.
18. Dació de compte del decret relatiu a aprovar les linies fonamentals del pressupost 2021.

Llucmajor, en la data de la signatura electrònica.




