
 

Referència: 2022/00000553W

Procediment: Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (TSC) 

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 31 de maig de 2022
Hora: 20.00 hores

AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (26-04-2022)

2. Reconeixement de crèdit 05/22

3. Modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí

4. Modificació del Pla estratègic de subvencions 2019-22 i de l’Annex de subvencions 
nominatives del Pressupost de 2022

5. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal

Mocions:
6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular sobre la suspensió temporal 
del cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears i del nou impost 
estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració

B) PART DE CONTROL
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-04-2022 al 10-05-2022.

2. Dació de compte al plenari de la Corporació maig 2022 (execució trimestral i dades PMP i 
morositat relatives al 1r trimestre 2022)

3. Dació de compte de l’informe anual d’intervenció sobre els resultats del control dels 
comptes a justificar i avançaments de caixa fixa. Exercici 2021

4. Donar compte de l’informe anual d’intervenció sobre resolucions contràries a objeccions i 
principals anomalies en materia d’ingressos. Exercici 2021

5. Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any 2021

Precs i preguntes
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- Pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos relativa al menjador de 
l’edifici d’infantil del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol

- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la “Oleada de robos de coches en 
Marratxí”
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