
 

Referència: 2022/00000553W

Procediment: Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (TSC) 

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 29 de març de 2022
Hora: 20.00 hores

AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (22-02-2022)

2. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal MÉS per Marratxí sobre canvi   de 
portaveu

3. Reconeixement responsabilitat contractual a favor de club ferroviari vaporista de Mallorca

4. Reconeixement de crèdit 03/22

5. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

6. Aprovació de les quanties del preu públic per a la prestació de serveis de formació 
derivats del programa “Aula Mentor”

7. Bonificació ICIO Exp. declaració responsable d’obres DL 8/2020 vinculada a una activitat 
núm. 12404/2021

8. Ratificació Acta d’Avinença a l’expropiació dels terrenys de l’ELP 5034/P

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

10. Aprovació del Pla de gestió de l’arbrat del municipi de Marratxí

11. Proposta d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per a la transparència i participació 
ciutadana

Mocions:
12. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para impulsar 
políticas para luchar contra la obesidad y el sobrepeso desde el Ayuntamiento de Marratxí”

13. Proposta de Declaració institucional contra el frau
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14. Proposta de Declaració institucional de condemna envers l’atac de Rússia contra 
Ucraïna

15. Moció presentada pel grup polític municipal Unides Podem “Per a la conversió de Sareb 
en un instrument per garantir el dret a l’habitatge i els mecanismes de cessió als 
ajuntaments”

16. Moció presentada pel grup polític municipal Unides Podem “Per la promoció de 
comunitats d’autoconsum compartit, implantació d’energies renovables i adhesió a 
subvencions davant la declaració d’emergència climàtica”

Mocions per via d’urgència:
17. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per a exigir al govern 
d’Espanya una baixada d’impostos de l’energia (prèvia declaració d’urgència)

18. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per a exigir a l’Ajuntament 
de Marratxí l’obertura del gran mercat de Marratxí (prèvia declaració d’urgència)

19. Moció presentada per l’equip de govern per un Marratxí més inclusiu, accesible i que 
promogui la igualtat d’oportunitats per a totes les persones (prèvia declaració d’urgència)

20. Moció presentada per l’equip de govern relativa a la invasió d’Ucraïna per part de 
Vladimir Putin (prèvia declaració d’urgència)

B) PART DE CONTROL

Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-02-2022 al 10-03-2022.

2. Dació de compte al plenari de la Corporació març 2022 PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ 
TERMINI. EXERCICI PRESSUPOSTARI 2022 (PLA 2023-2025)

3. Donar compte de la Sentència núm. 39/2022

4. Donar compte de la Sentència núm. 127/2022

5. Donar compte de la Sentència núm. 93/2022

6. Donar compte de la Sentència núm. 64/2022

7. Donar compte decrets nomenament de personal eventual

8. Donar compte de l’escrit del Partit Popular d’adscripció de regidors a les comissions 
informatives permanents

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

Precs i preguntes 
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