
 

Referència: 2022/00000553W

Procediment: Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (TSC) 

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 22 de febrer de 2022
Hora: 20:00 hores

AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (25-01-2022)

2. Donar compte de l’escrit presentat pel Partit Popular sobre canvi de portaveu.

3. Expedient de reconeixement de crèdit 2/22.

4. Rectificació anual de l’Inventari General de Bens 31-12-2021.

5. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària expropiació afectats per 
l’alineació del carrer Pont.

6. Obertura d’un nou termini d’adjudicació de concessions administratives sobre unitats 
d’enterrament al Cementeri Municipal.

7. Aprovació xifres anuals de població a 1 de gener de 2021.

8. Modificació de l’acord de reconeixement de la carrera professional en execució de la 
Sentència del TSJ 387/21.

9. Expedient per a l’aprovació del Pressupost General per a 2022 i la plantilla de personal 
per a l’exercici 2022.

10. Aprovació inicial de la Relació de llocs de feina per a l’exercici de 2022.

Mocions:

11. Moció presentada per l’Equip de Govern “Per un sistema de finançament just per les 
Illes Balears”

12. Moció presentada per l’Equip de Govern “En favor dels drets humans de les dones i 
nines afganes”
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B) PART DE CONTROL:

Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1. Dels decrets i resolucions del període entre el 11-01-2022 al 10-02-2022.

2. Dació de compte al plenari de la Corporació febrer 2022 (Execució trimestral i dades 
PMP i morositat relatives al 4t trimestre 2021)

Precs i preguntes 
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