
 

Referència: 2022/00000553W

Procediment: Sessions del Plenari

ACTES I DECRETS (TSC) 

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 27 de setembre de 2022
Hora: 20.00 hores

AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (26-07-2022)

2. Reconeixement de crèdit 08/22

3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o 
municipals

4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa

5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús 
públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

6. Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal(VMP)

7. Proposta de condecoració a la creu al mèrit policial amb distintiu blanc de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears
8. Aprovació inicial del reglament d’ús de la Seu d’Entitats

9. Aprovació inicial del reglament regulador del règim d’ús de les instal·lacions municipals de 
l’àrea de Joventut

10. Aprovació de la proposta d’activitat no permanent de recorregut de la X Cursa des Siurell 
2023

11. Aprovació inicial de l’estudi de detall d’ordenació de volums de la parcel·la amb 
referencia cadastral 0953118DD8805S0001TI, Exp. 2020/3621F

Mocions:
12. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers la gratuïtat 
escoletes 0-3 anys
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13. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per garantir el personal 
necessari als centres del municipi i garantir el seu benestar i bon desenvolupament 
professional.

14. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per lluitar contra l’ocupació 
il·lega i millorar la convivencia veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i coses en 
les comunitats de propietaris

15. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para Rehabilitar el safareig des 
Caülls

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

1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-07-2022 al 10-08-2022 i de l’11-08-2022 al 
10-09-2022

2. Dació de compte al plenari de la Corporació juliol 2022 (ajudes puntuals serveis socials, 
informes objecció i subvencions xips relatives al 2n trimestre 2022)

3. Dació de compte al plenari de la Corporació setembre 2022 (execució trimestral i dades 
PMP i morositat relatives al 2n trimestre 2022)

4. Donar compte del Decret núm. 90/2022

5. Donar compte de la Sentència núm. 356/2022 

Precs i preguntes
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