
CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 10/2016 DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Data: 12 de juliol de 2016  
Caràcter: extraordinària 
Hora: 20.00h. 
Lloc: Saló d’actes de l’Ajuntament 
 
ORDRE DEL DIA  
 
I. Part resolutòria 
 
BATLIA 
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors  (ordinària núm. 08/2016 i extraordinària núm. 
09/2016) 
 
Dictàmens de la Comissió Informativa General 
 
BATLIA, MEDI AMBIENT I RECURSOS HUMANS 
2. Proposta de batlia d’aprovació dels criteris bàsics per a la implantació de la carrera 
professional horitzontal del personal funcionari de carrera i personal laboral fix de l’Ajuntament 
de Manacor. 
 
DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT LOCAL I POLÍT IQUES SOCIALS 
3. Proposta de la delegada de Serveis Socials de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses de lloguer del local ubicat al carrer Major per a oficines de Serveis Socials. 
4. Proposta de la delegada de Serveis Socials d’aprovació inicial del Reglament del servei de 
préstec d’Ajudes instrumentals de suport a la mobilitat dels serveis socials de l’Ajuntament de 
Manacor. 
5. Proposta de la delegada de Serveis Socials d’aprovació inicial del Reglament del servei 
d’Ajuda a domicili dels serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Manacor. 
 
DELEGACIÓ DE CIUTADANIA, CULTURA I TURISME 
6. Proposta del delegat de Festes de reconeixement extrajudicial de crèdit per despeses de 
lloguer del local per a la Calvacada de Reis. 
7. Proposta de la delegada de Cultura de determinació de les festes locals de l’àmbit del 
municipi de Manacor per al 2017. 
 
DELEGACIÓ D’ECONOMIA 
8. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació d’expedient de contractació per al 
subministrament d’equips multifuncionals mitjançant arrendament sense opció de compra –
renting- i els serveis d’instal·lació i manteniment dels equips mitjançant la modalitat de preu per 
còpia. 
 
DELEGACIÓ D’URBANISME I SERVEIS GENERALS 
9. Proposta del delegat de Serveis Generals de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
subministrament de material elèctric. 
 
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE PORTO CRISTO I CALA MURADA  
10. Proposta del delegat de Porto Cristo de reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de 
lloguer local de la Casa del Mar de Porto Cristo. 
11. Proposta del delegat de Porto Cristo de reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de 
combustible amb destí als vehicles de la Brigada de Porto Cristo (2015). 
12. Proposta del delegat territorial de Cala Murada de reconeixement extrajudicial de crèdit per 
despeses de serveis de conservació, manteniment i festes 2015 de Cala Murada. 



 
II. Part de control i seguiment d’altres òrgans de la corporació 
13.  Retre compte de les resolucions inscrites al mes de juny de 2016. 
14. Precs i preguntes.  
 
 


