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ACTES I DECRETS (JPG)

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 26 de gener de 2021
Hora: 19:00 hores
AJUNTAMENT PLE
ORDRE DEL DIA
A) PART RESOLUTIVA
Economia i Especial de Comptes (Economia):
1. Reconeixement de crèdits 01/21
2. Modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació d’espais a la Fira del Fang i 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
Urbanisme (Obres Particulars):
3. Bonificació impost construccions llicències d’obres majors, menors, prèvies any 20192020
Interior:
4. Aprovació xifres anuals de població a 1 de gener de 2020
Propostes per via d’urgència:
Béns:
5. Declaració d’urgència: Cessió de terrenys al Consell Insular de Mallorca per a la
construcció d’un parc de bombers
6. Cessió de terrenys al Consell Insular de Mallorca per a la construcció d’un parc de
bombers, prèvia declaració d’urgència
Mocions:
7. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para Revertir la actual situación de
degradación de la posesión de Son Macià Negre
Mocions per via d’urgència:
8. Declaració d’urgència: Moció presentada per l’equip de govern per adherir-se a la
“Xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP
9. Moció presentada per l’equip de govern per adherir-se a la “Xarxa d’entitats locals per a
desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP, prèvia declaració d’urgència.
10. Declaració d’urgència: Moció presentada per l’equip de govern amb motiu de la
celebració del Dia Mundial contra el Càncer
11. Moció presentada per l’equip de govern amb motiu de la celebració del Dia Mundial
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contra el Càncer, 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 (Economia):
2. Dació de compte al plenari de la Corporació gener 2021
3. Donar compte de la Sentència núm. 323/2020
Urbanisme (Medi Ambient):
4. Donar compte de la Sentència núm. 22/2021
Precs i preguntes.
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