
CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI NÚM. 09/17, DE 28 DE 
SETEMBRE 

 
D’acord amb el que preveu l’article 82 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals i article 81 de la Llei 20/06, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears i havent de celebrar sessió ordinària de 
Ple,  
 
RESOLC: 
 
Que es convoqui sessió ordinària del Ple de la corporació per al proper dijous, dia 28 de 
setembre de 2017, a les nou hores trenta, en primera convocatòria, per tal de tractar 
sobre els següents punts: 
 

I. PART RESOLUTÒRIA  
 
1r.- Coneixement al Ple de l’escrit de renúncia presentat per la regidora de GUANYEM 
SANT JOSEP (GUANYEM), Sra. Paola García Martínez  
 
2n.- Aprovació, si pertoca, de l’esborrany de l’acta  08/17, de 27 de juliol de 2017.  
 
3r.- Denegació de l’aprovació de l’estudi de detall de l’Àrea d’Actuació 4.7 Punta den 
Llossar, Caló den Real.  
 
4t.- Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost núm. 09/17, de suplements 
de crèdit, finançant amb càrrec al Fons de Contingència. 
 
5è.- Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost núm. 10/17 (aplicació del 
superàvit corresponent a l’exercici 2016) 
 
6è.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2016. 
 
7è.- Informe de compliment del terminis de pagament establerts en la Llei 15/2010, 
segon trimestre 2017. 
 
8è.- Moció presentada per escrit pel GPM sobre “la turismofòbia i la seva repercussió 
negativa a Sant Josep de Sa Talaia i en el conjunt de les Illes Balears.”.  
 
9è.- Moció presentada per escrit per AL-IN  sobre “ordenació del carrer Riu Ebro”. 
 
 
 

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE 
 
10è.-  Coneixement al Ple dels decrets d’Alcaldia. 
 
11è.- Mocions de control presentades per escrit pel GPM, sobre:  

11.1.- “Avanços dels Plans Especials de Protecció dels conjunts històrics de Sant 
Jordi de ses Salines i de Sant Josep de sa Talaia” 

11.2.-“Actuació de l’equip de govern amb les concessions de platges”  
 
12è.- Precs i preguntes. 
 


