Ple secretaria CIM
Antonio Benlloch Ramada
Secretari general
17/11/2021

FIRMADO POR

Expediente 813946F

NIF: S0711002F

Us convoc a la sessió extraordinària del Ple del Consell de Mallorca
Expedient 813946F: Ple extraordinari de dia 22 de novembre de 2021

Data: 22 de novembre de 2021
Hora: 9.30h
Lloc: Sala de Plens
Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
17/11/2021

FIRMADO POR

ORDRE DEL DIA:
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
1. Expedient 780926W: Proposta d’aprovació inicial del pressupost general del Consell de
Mallorca, entitats dependents, bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2022
2. Expedient 799955Z: Proposta d’acord de delegació de competències del Consell De
Mallorca a favor de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en període
voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça i per a la
recaptació en període executiu d’altres tributs i ingressos de dret públic del Consell de
Mallorca
DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
3. Expedient 780173Z: Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança
reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de gestió
de residus no perillosos inclosos en el servei públic insularitzat de gestió de residus urbans
de l’illa de Mallorca per inclusió de la revisió de les tarifes del servei per a l’exercici 2022.
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
4. Expedient 794945Q: Proposta d’acceptació de la proposta de traspàs de les funcions i els
serveis inherents a les competències pròpies del Consell de Mallorca que actualment
exerceix la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació turística.
PRESIDÈNCIA
5. Expedient 813539Q: Donar compte de l’escrit de renúncia de la Sra. Teresa Suárez
Genovard
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