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 maig
de 2020, a les 19,00 hores a la Casa Consistorial.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/05/2020 Secretària N'he pres raó

Signatura 2 de 2

Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del pressupost
general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/664)
3.- Aprovació, de la sol·licitud d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
en matèria d’intercanvi d’informació tributària (Exp. Elec. ABS 2020/1201)
4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Central de Contractació de
l’Estat (Exp. Elec. ABS 2020/1226)
5.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'ordenança
reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons
fotogràfic Bestard/Cerdà (Exp. Elec. ABS 2019/2316)
6.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicials de crèdits
núm. 2-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1295)
7.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per concedir subvencions a les
empreses que utilitzin el català com a llengua habitual (Exp. Elec. ABS 2020/1294)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

25/05/2020 Batle

8.- Dació de compte de l’informe resum anual de control intern corresponent a l’exercici
2019 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local (Exp. Elec.
ABS 2020/1207)
9.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades
de conformitat amb el que disposa 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) (Exp.
Elec. ABS 2020/1354)
10.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per sol·licitar que es derogui
la Llei Montoro i que es modifiqui la Llei d’estabilitat pressupostària (RGE núm.
2020/2165, de 12 de març)

És còpiaSELLO
electrònica autenticada del document original
ORGANO
Codi Segur
de Validació
2df154114b2a45fba478e96ea3a80be0001
AYUNTAMI
ENTO DE
Url de validació
https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
POLLENSA
Metadades
Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/354 - Data Resolució: 25/05/2020

11.- Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença
per a una solució pública i respectuosa amb el Medi Ambient pels fondejos il·legals de
la badia de Pollença (RGE núm. 2020/2166, de 12 de març)
12.- Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença
per a l’increment d’arbres i vegetació urbana (RGE núm. 2020/2229, de 13 de març)
13.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per fer la petició d’un minut
de silenci a tots els centres educatius i administracions públiques cada vegada que hi
hagi un assassinat per violència de gènere (RGE núm. 2020/2259, de 13 de març)
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15.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa dels
acords municipals (RGE núm. 2020/3145, 15 de maig)
16.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, econòmic
i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i l’elaboració d’un
Pla municipal d’actuació per a la recuperació social, econòmica i ambiental (RGE núm.
2020/3146, de 15 de març)
17.- Propostes/Mocions d'Urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes
Tercer.- Habilitar els mitjans electrònics pertinents per part dels serveis informàtics als
efectes de garantir adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació
política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin,
apreciada la concurrència de la situació descrita en l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) en la modificació
introduïda per la disposició final segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
fer front al COVID-19 (BOE núm. 9/2020, d’1 d’abril).
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14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública
responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de Nacions
Unides en el marc de l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, de 13 de març)
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