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ACTES I DECRETS (JPG)

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 28 de juny de 2021
Hora: 20:00 hores
AJUNTAMENT PLE
ORDRE DEL DIA
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (25-05-2021)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdits 06/21
3. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/21 per a
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de
2021
Drets Socials (Participació Ciutadana):
4. Aprovació de la modificació de l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana
per dotar de totes les eines possibles a la ciutadania, així com regular aquesta participació.
Drets Socials (Esports):
5. Canvi de denominació del “Camp municipal de futbol de Pòrtol – Son Caulelles”. Passa a
denominar-se “Camp municipal de futbol Son Caulelles – Cata Coll”
Mocions:
6. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí “Para promover la familia y la
natalidad en Marratxí”

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 juny 2021 (Liquidació pressupost 2020)
3. Donar compte de l’informe anual d’intervenció sobre resolucions contràries a objeccions i
principals anomalies en materia d’ingressos. Exercici 2020
4. Dació de compte de l’informe anual d’intervenció sobre els resultats del control dels
comptes a justificar i avançaments de caixa fixa. Exercici 2020
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Precs i preguntes
-

Prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular relatiu a les obres del
passeig que uneix el Pla de Na Tesa amb Cas Capità

.
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