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2019/00005456F

Procediment:

Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (JPG)

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 29 d’octubre de 2019
Hora: 20:00 hores
AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors (24-09-19 i 15-10-19)
Contractació:
2. Aprovació posada en funcionament de la primera fase del Parc Ferroviari
Economia i Especial de Comptes:
3. Reconeixement de crèdits 07/19
4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o
municipals
5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús
públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
7. Modificació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO)
8. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals exercici 2018
9. Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions 2019-2022
Propostes per via d’urgència:
Serveis Socials:
- Proposta d’adhesió al pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes,
prèvia declaració d’urgència
Mocions:
- Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Per a la inclusió de les
mocions presentades pels grups polítics municipals al portal de transparència de
l’Ajuntament de Marratxí”

- Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “Para rechazar la concesión de una
subvención otorgada por el gobierno de las Islas Baleares al festival de música urbana y
reivindicativa en apoyo al prófugo de la justicia Josep Miquel Arenas “Valtònyc” y, en
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general, cualquier otro apoyo expreso o tácito de los poderes públicos a los apologetas
del terrorismo”
- Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para la realización de
auditoría integral (financiera y operativa de gestión y eficiencia) del Ayuntamiento de
Marratxí y sus empresas públicas”
Mocions per via d’urgència:
- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular relativa a “Augment ajudes
econòmiques del Pla d’Obres i Serveis”, prèvia declaració d’urgència

- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular “En suport dels docents i
reclamant la urgència de la segona línea del CEIP Ses Cases Noves”, prèvia declaració
d’urgència
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Especial de Comptes:
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Octubre 2019 (xips de cans, ajudes puntuals
serveis socials i informes objecció 3r trimestre 2019)
3. Donar compte Sentència núm. 209/2019
4. Donar compte Sentència núm. 210/2019
5. Donar compte Sentència núm. 149/2019

Precs i preguntes
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