Decret núm. 30/2016
Referencia: 000002/2016-DECRETO 04. Secretaria
Natalia Troya Isern, batlessa de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)
En virtut d’allò disposat a article 80.2, 81 i 82 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació a la convocatòria de sessions
extraordinàries del ple, a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre legal de
membres de la corporació.
Atesa la sol·licitud de convocatòria d’un Ple extraordinari, de data de 30 de desembre de 2015,
amb RGE núm. 8900, presentada pels regidors d’aquest Ajuntament, Jaime Servera Esteva,
Salvador Servera Servera, Antoni Canovas Miquel, Antoni Oliver Salas i Maria Isabel Prieto
Nebot.
RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple a sol·licitud dels regidors i regidores
ressenyats.
- Data: 19 de gener de 2016
- Hora: 13.00 (primera convocatòria).
- Lloc: sala d’actes
Segon.- Ordre del dia de la sessió:
1. En vista de la sentència núm. 280/2014 del 06/10/2014 i la sentència no recurrible núm.
532 del 22.09.2015 posa clarament de manifest greus irregularitats amb el procediment
tant administratiu com en l'execució de les obres del tram I del Carril Bici, les quals
suposen també greus conseqüències econòmiques per a la ciutadania serverina proposem
l'aprovació de la retirada de la placa instal·lada en motiu de la inaguració, l'any 2008 a
l'inici del carril cicloturístic, Tram I, que va de Son Servera a Cala Millor amb el nom del
batle José Barrientos
2. Proposta d'aprovació de sotmetre a estudi i anàlisi jurídic per part dels tècnics jurídics
municipals la determinació de les possibles responsabilitats dels intervinents en tot el
procediment administratiu i d'execució de les obres, (tècnics, polítics etc) d'aquest Tram I
del Carril Bici.
Tercer.- Traslladar la present resolució a cada un dels membres de Ple.
Quart.- Que s’exposi en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Son Servera, 14 de gener de 2016
La batlessa presidenta

Don fe: el secretari

Natalia Troya Isern
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