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Per ordre del batle us convoc a la sessió ordinària del Ple, per a tractar els assumptes que a continuació
s’exposen, donada l’obligació legal que us assisteix com a regidor/a d’aquesta corporació, la qual tindrà  lloc
dimarts  15 d’octubre de 2019, a les  18.30 h,  en primera convocatòria,  i  una hora després en segona
convocatòria, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 5 de setembre 2019

2. Acord per:

Primer.- L’aprovació inicial de la modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats amb
el Romanent líquid de tresoreria positiu per a despeses generals, el qual es desprèn de la liquidació del
Pressupost de 2018, per les inversions financerament sostenibles següents

Aplicació pressupostària Descripció Import a dotar

Pressupost de
despeses

2019.0.933.61900.04

Inversió financerament sostenible consistent en
rehabilitació, reparació i millora de la Plaça
Major de Selva, actuacions d’adaptació de

Plaça per accessibilitat universal 2019-2020
222.113,96 euros

Pressupost de
despeses

2019.0.171.61900.03
Inversió financerament sostenible consistent en

canvi d’ubicació i adequació del Parc Etnològic
de Caimari 2019-2020

69.771,45 euros

Pressupost de
despeses

2019.0.321.62300.01

Inversió financerament sostenible consistent en obra
de dotació des serveis del CEIP Caimari 2019-

2020
140.329,19 euros

Pressupost
d’ingressos

2019.0.87000.02
Romanent de tresoreria per a despeses generals (liq

2018) 432.214,60 euros

Segon.- La publicació al BOIB i al tauler d’anuncis de la corporació, l’acord d’aprovació inicial per un termini
de  quinze  dies  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar-la  i  presentar  les  reclamacions
corresponents davant el Ple.

3. Acord per:

Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2018
Segon.- Rendir a la Sindicatura de Comptes, el Compte General de l’exercici 2018

4. Acord per resoldre, com òrgan de contractació del contracte d’obra «Acondicionament del Vial Entrada al
Municipi de Selva», la sol·licitud de pròrroga sol·licitada per VITRAC OBRA PUBLICA SL, com adjudicatària
del contracte d’obra esmentat, presentada en data 4 d’octubre de 2019

5. Moció presentada pel Grup Arrelam per a la integració de l’EMT de Palma al sistema tarifari integrat i
l’eliminació de les tarifes de no residents

6. Moció presentada pel Grup Arrelam per la millora de les canalitzacions i tractament de les aigües no
fluvials del nucli de Selva

7. Moció presentada pel Grup Arrelam pel manteniment de freqüències i l’ampliació d’horaris dels serveis de
tren i bus 
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8. Donar compte dels Decrets de batlia

9. Donar compte de les actuacions i situació entorn a la construcció de la nova escola de Caimari

10. Informacions de batlia          

11. Precs i preguntes

Selva, 10 d’octubre de 2019

La secretària interventora
Maria Magdalena Vicens Pons


