RESOLUCIÓ DE BATLIA
En l'exercici de les competències que l’article 21.1 c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 81.1 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i articles concordants del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF),
aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 28 de març
de 2018, a les 20,00 hores a la Casa Consistorial.
Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
Francisca M. Adrover Cànaves 23/03/2018 Secretària

Signatura 2 de 2

1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió anterior de dia 22 de febrer de 2018
2.- Aprovació si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 1-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/561)
3.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix de l'expedient de
modificació de crèdits núm. 2-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat
amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm.
2018/575)
4.- Resol·lució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'expedient de
modificació de crèdits núm. 3-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat
amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (EXP electrònic ABS núm.
2018/577)
5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 141 de 26 de febrer de 2018 (Actuacions
Judicials PO 386/2017)
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6.- Aprovació, si procedeix, de nomenament de representants de la Corporació en òrgans
col·legiats
7.- Moció presentada pels grups polítics municipals Tots per Pollença i Partit Popular i
Regidor no adscrit sobre l’ús turístic d’edificacions en sòl rústic protegit
8.- Moció presentada pels grups polítics municipals Junts Avançam i Unió Mollera
Pollencina en relació al descompte de resident al 75% per als vols amb la península
9.- Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el dia
internacional de la dona
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10.- Moció presentada pel geup polític municipal Alternativa per Pollença de suport a
Valtonyc (RGE núm. 2010/2018)
11.- Propostes / Mocions d'Urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
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3.- Precs i preguntes
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