
 
 

Ple municipal del Prat del mes d’octubre 
 
 
Al ple municipal de demà, es començaran a tramitar les ordenances 
fiscals i de preus públics de l’any 2022. 
 
El ple municipal ordinari del mes de d’octubre se celebrarà demà, dimecres dia 
6, a partir de les 18 h. Com en els darrers plens, tots els regidors i regidores hi 
assistiran presencialment, però, per preservar les distàncies de seguretat, es 
repartiran en l’espai normalment reservat per al públic. 

 

El ple es podrà seguir en directe pel  canal de Youtube de l’Ajuntament , on es 
podrà recuperar el vídeo complet de la sessió posteriorment. També es podrà 
seguir a través de elprat.tv.  

 

L’ordre del dia complet de la sessió és el següent:  

 

I.- PART RESOLUTIVA 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
C.I. D'ECONOMIA, GOVERNANÇA, SEGURETAT CIUTADANA I 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Gestió Tributària 
2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals, de preus 
públics, i de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributària, exercici 
2022 (exp. 22172/21). 
 
Intervenció, Comptabilitat, Tresoreria i Serveis Econòmics 
3.- Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 15/21 (exp. 
28216/21). 
 
II.- PART DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 
Alcaldia 
4.- Presa de coneixement dels decrets d'Alcaldia i resolucions dels tinents i 
tinentes d'alcalde, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, 
des de l'últim Ple. 
5.- Presa de coneixement de l’acord del Consejo de Ministros de 28 de 
setembre de 2021, pel qual s'aprova el Document de Regulació Aeroportuària 
2022-2026 (DORA) (BOE núm. 234, de 30 de setembre de 2021). 
 
DECLARACIONS I MOCIONS 
6.- Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans, any 
2021. 
7.- Moció per al reconeixement públic del dol perinatal gestacional i neonatal. 



 
 
8.- Moció per un model just i democràtic en el sector energètic. 

9.- Moció per al suport de la iniciativa legislativa popular per a dotar de 
personalitat jurídica al Mar Menor. 
10.- Moció per demanar l'aprovació d'un nou contracte programa 2022-2025. 
11.- Moció en defensa d'una Formació Professional digne i de qualitat. 
12.- Moció en defensa del sector de l'automoció. 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 


