Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/12

Ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

30 de setembre de 2021 a les 19.00 hores

Lloc

Sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 4169/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'expedient
de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2021
3. Expedient 4126/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procedeix, de
la modificació (suspensió) de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o
d'esplai, situats a terrenys d'ús públic local
4. Expedient 4015/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procediex, de
la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de
recollida domiciliària i tractament de fems i residus
5. Expedient 3798/2021. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries
a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per
l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i principals anomalies
d’ingressos any 2021
6. Expedient 4145/2021. Presa en coneixement de l’informe definitiu emès per
part de la Intervenció en data 6 de setembre de 2021 de control financer
relatiu a les actuacions consistents en la comprovació de la carrera
professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament de Pollença
7. Expedient 3490/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del Conveni
de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Ajuntament
de Pollença per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i
seguretat viària
8. Expedient 3191/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'elecció
del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a
9. Expedient 4103/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedei, de la
declaració Any Costa (octubre 2021 - octubre 2022) en memòria de Miquel
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Costa i Llobera en el 100è aniversari de la seva mort
10.Expedient 3180/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la
sol·licitud al Consell Insular de Mallorca de l’inici del procediment per
l’assumpció de la la titularitat i gestió del servei de residència permanent de
persones majors (Residència Social Sant Domingo) de conformitat amb el
que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 3/2017,
de 7 de juliol
11.Expedient 4186/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la
declaració d'entitats d’interès públic municipal per fer ús gratuïtament de les
instal·lacions esportives municipals per a l’exercici 2021-2022, prèvia
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia
12.Expedient 4370/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de les bases
reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accès a
l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2021, prèvia
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia
13.Expedient 4274/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem
per al futur espai municipal de COWORKING al polígon de Pollença
14.Expedient 4304/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam
sobre la situació actual de les dones i nines a l'Afganistan
15.Expedient 4313/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam
pels aparcaments de Formentor
16.Propostes / Mocions d'urgència
17.Expedient 4226/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la renúncia
al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença presentada per Pere Josep
Coll Torrendell (Alternativa per Pollença)
B) Activitat de control
1. Ibnformació de Batlia
2. Dació de compte de resolucions de Batlia
3. Precs i Preguntes
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