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Referència: 2021/00000100K

Procediment: Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (JPG) 

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 27 de juliol de 2021
Hora: 20:00 hores

AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (28-06-2021)

Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2. Proposta per devolució dels imports abonats pels usuaris del contracte de concessió 
d’obra pública i de gestió dels centres de primer cicle d’Educació Infantil de l’empresa 
Proyectos Baula, S.L en la segona meitat del mes de març de 2020

Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Reconeixement de crèdits 07/21
4. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/21 per a 
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 
2021
5. Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a insercions publicitàries als 
mitjans de comunicació municipals.

Interior (Recursos Humans):
6. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals
7. Sol·licitud d’atorgament de condecoracions al mèrit policial a membres de la Policia 
Local de Marratxí

Propostes per via d’urgència
Esports:
8. Declaració d’urgència: Modificació de l’ordenança reguladora de medi ambient per 
incloure horari d’ús de les instal·lacions de lleure juvenil a l’aire lliure (skate parks, pistes 
multiesportives, parcs de cal·listènia)
9. Modificació de l’ordenança reguladora de medi ambient per incloure horari d’ús de les 
instal·lacions de lleure juvenil a l’aire lliure (skate parks, pistes multiesportives, parcs de 
cal·listènia), prèvia declaració d’urgència

Mocions: 
10. Moció presentada per l’equip de govern amb motiu del Dia Europeu de les Llengües
11. Moció presentada per l’equip de govern en defensa de la llibertat sexual i de condemna 
de la violència contra el col·lectiu LGTBIQ+ 

B) PART DE CONTROL:
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- 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 juliol 2021 (Ajudes puntuals serveis socials, 
informes objecció i subvenció xips cans relatives al 2n trimestre 2021)
3. Donar compte de l’Auto núm. 186/2021
4. Donar compte del Decret núm. 73/2021
5. Donar compte de la Sentència núm. 197/2021

Precs i preguntes


