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Referència: 2021/00000100K

Procediment: Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (JPG) 

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 28 de setembre de 2021
Hora: 20:00 hores

AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA:
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (27-07-2021)

Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2. Proposta per requeriment de justificació de la 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 i delegació d’exercici de competència de contracte

Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Reconeixement de crèdits 08/21
4. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de l’exercici 2020
5. Modificació del Pla estratègic de subvencions i annex de subvencions nominatives 
pel pressupost 2021

Urbanisme (Activitats):
6. Bonificació ICIO Exp. Comunicació prèvia llicència d’obres i activitats núm. 4814E/2021

Urbanisme (Béns):
7. Expropiació de terrenys alineació carrer Pont

Interior (Recursos Humans):
8. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals
9. Reconeixement/revisió nivel complement carrera professional

Interior (Interior):
10. Nomenament suplent Grup Polític Municipal Ciudadanos del Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí

Propostes per via d’urgència
Economia i Especial de Comptes (Economia):
11. Declaració d’urgència: Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 3/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex 
d’inversions del pressupost de 2021
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12. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3/21 per a 
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 
2021, prèvia declaració d’urgència

Mocions per via d’urgència:
13. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí “En 
favor del lenguaje normativo y académico en la administración municipal de Marratxí”
14. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí “En favor del lenguaje 
normativo y académico en la administración municipal de Marratxí”, 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 setembre 2021 (Execució trimestral i 
PMP i morositat 2n trimestre 2021)
3. Donar compte de la Sentència núm. 2017/20

Precs i preguntes
- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la sanció imposada a la Sareb en 

relació a la finca de Son Macià
- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la llicència d’obertura de la Sala de 

Jocs del carrer Cabana


