
 
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523554231756116603 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Referència: 2021/00000100K

Procediment: Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (JPG) 

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 25 d’abril de 2021
Hora: 20:00 hores

AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (27-04-2021)

Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdits 05/21

Urbanisme (Patrimoni Municipal):
3. Actualització del l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament de Marratxí

Drets Socials (Educació):
4. Disposició de solar per a l’ús de creació de places de 1r cicle d’educació infantil

Mocions:
5. Moció presentada pel grup municipal d’Unides Podem a favor de la Declaració 

institucional per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part 
dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, per tal que sigui substanciada davant el 
Ministeri de Relacions Exteriors i el Govern de l’Estat español

6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers l’aprovació definitiva 
de la tarifa d’incineració de residus sòlids urbans (RSU) pel Consell de Mallorca

7. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers la prevenció del 
cáncer de còlon

Mocions per via d’urgència:

8. Declaració d’urgència: Moció presentada per l’equip de govern sobre el sosteniment dels 
centres de primer cicle d’educació infantil

9. Moció presentada per l’equip de govern sobre el sosteniment dels centres de primer cicle 
d’educació infantil, 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):
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2. Dació de compte al plenari de la Corporació maig 2021 (execució trimestral, PMP i 
morositat 1r trimestre 2021)
3. Donar compte de la Sentència núm. 358/2020 

Interior (Defensor Ciutadania):
4. Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any 2020

Precs i preguntes

- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la demolició d’una vivenda de la 
urbanització de Can Negre

Intervenció representant de la Nova Associació Veïnat “Sant Marçal”
Intervenció representant de l’AAVV Es Boreal, Es Figueral-Can Farineta


