
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA 13/2016 DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Data: 10 d’octubre de 2016 
Caràcter: ordinària 
Hora: 20.00h. 
Lloc: Saló d’actes de l’Ajuntament 
 
ORDRE DEL DIA  
 
I. PART RESOLUTÒRIA  
 
Batlia 
1. Aprovació d’acta de sessió anterior (ordinària. núm. 12/2016, de dia 12 de setembre) 
 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL 
 
Àrea de Batlia i Medi Ambient  
2. Proposta de la batlia de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses de 
subministrament de material amb destí a la Campanya 2015 de Dinamització i Impuls 
del Comerç a Manacor. 
3. Proposta de la batlia de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses de 
reforma de galeria de tir de la Policia Local. 
 
Àrea d’Educació, Desenvolupament Local i Polítiques Socials 
4. Proposta de la delegada de Serveis Socials d’aprovació definitiva del Reglament del 
servei d’ajuda a domicili dels Serveis Socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de 
Manacor.  
5. Proposta de la delegada de Serveis Socials d’aprovació definitiva del Reglament del 
servei de préstec d’ajudes instrumentals de suport a la mobilitat dels Serveis socials 
comunitaris Bàsics de l’Ajuntament de Manacor. 
6. Proposta de la delegació de Festes d’aprovació de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per despeses de lloguer de local per al material de la Cavalcada dels Reis. 
7. Proposta de la delegada d’Educació de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses de subministrament de productes alimentaris amb motiu de la Setmana cultural 
organitzada pel Col·legi Jaume Vidal Alcover, any 2015. 
 
Àrea de Ciutadania, Cultura i Turisme 
8. Proposta de la delegada de Turisme de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses de certificació de gestió de qualitat de platges. 
9. Proposta del delegat de Festes de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
d’adquisició de material amb destí a taller de Nadal 2015. 
 
Àrea d’Urbanisme i Serveis Generals 
10. Proposta del delegat de Serveis Generals de reconeixement extrajudicial de crèdit 
per despeses per al proveïment de material elèctric. 
 
Àrea d’Economia i Recursos Humans 
11. Proposta de la delegada d’Economia d’aprovació provisional de la modificació de 
les ordenances fiscals per entrar en vigor l’exercici 2017. 



12. Proposta de la delegada de Recursos Humans d’amortizació de plaça de peó i 
creació de plaça d’oficial a la Plantilla de Personal 2016.  
13. Proposta de la delegada de Recursos Humans de modificació de l’article 29 del 
pacte/conveni dels empleats públics de l’Ajuntament de Manacor. 
 
Àrea d’Interior i Esports 
14. Proposta de la delegació d’Interior  de reconeixement extrajudicial de crèdit per 
despeses de subministrament d’oxigen medicinal amb destí a la Policia Local. 
 
Àrea de Comerç, Indústria, Sanitat i Consum 
15. Proposta del delegat especial de regularitzar l’explotació de l’Escorxador de 
Manacor d’alteració jurídica dels béns on s’ubiquen les instal·lacions de l’actual 
escorxador municipal. 
 
Delegació Especial Territorial de Porto Cristo  
16. Proposta del delegat de Porto Cristo de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses de lloguer de l’edifici ubicat a Casa del Mar, de Porto Cristo. 
 
MOCIONS 
17. Presentada pel Grup Municipal Volem Manacor per la qual l’Ajuntament de 
Manacor sol·licita la derogació del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les 
avaluacions finals d’educació secundària obligatòria i de batxillerat. 
 
II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA 
CORPORACIÓ 
18. Retre compte de les resolucions inscrites al mes de setembre de 2016. 
19. Precs i preguntes.  
 
 
 
 


