
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/3 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 28 / de març / 2018 a les 9:00
2ª convocatòria: 2 / d’abril / 2018 a les 9:00

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

1 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 

- Part resolutiva

 

-     Propostes d’Alcaldia i regidors i regidores amb delegació.

 

2.    Proposta d'acord  desestimació reajust  garantia definitiva  VALORIZA S.A.
Exp. 2702/2018

3.    Proposta  d'acord  aprovació  Concessió  medalles  creu  a  la  constància
personal policia local. Exp. 2530/2018

 

-     Mocions amb proposta d’acord:

 

4.   Expedient  4275/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular  amb  proposta
d'acord sobre la Setmana Santa

5.   Expedient  4279/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular  amb  proposta
d'acord sobre la regulació de l'accés de vehicles a Dalt Vila i La Marina

6.   Expedient  4286/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular  amb  proposta
d'acord perquè l'Ajuntament d'Eivissa formuli al·legacions a la revisió del Pla
Hidrològic de Balears sobre les obres d'adequació i canalització de la E-10

7.   Expedient 4288/2018. Moció que presenta el grup municipal Popular amb
proposta d’acord per ampliar l'horari per dipositar les escombraries de rebuig



 

als establiments de restauració

8.   Expedient  4277/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular  amb  proposta
d'acord sobre accessibilitat de les instal·lacions esportives municipals

9.   Expedient 4285/2018. Moció del grup municipal Guanyem relativa a l'adhesió
de l'Ajuntament d'Eivissa a la Plataforma per un bon finançament a les Illes
Balears

10.  Expedient 4291/2018. Moció que presenta el grup municipal Popular amb
proposta d’acord per retornar al seu sentit original les principals avingudes de
la  ciutat  que  van  ser  modificades  en  la  primera  fase  del  projecte  de
reordenació del tràfic

11.  Moció del grup municipal Socialista sobre la Llei Montoro.

 

-       Propostes d’iniciativa popular.

- Activitat de control

 

-       Decrets i comunicacions:

 

12.                Donar compte Planificació Pressupostària - Execució Trimestral del
Pressupost (Ordre HAP/2105/2012) - 4t Trimestre 2017.Exp. 4174/2018

13.                Donar compte del Decret nº 2018-1131 d'aprovació de la Liquidació
del Pressupost de l'Excm Ajuntament d'Eivissa any 2017. Exp.1625/2018

14.                Donar  compte  Decret  d'aprovació  modificació  de  crèdits  per
transferències núm.2/2018. DECRET 2018-1425.

15.                Donar  compte  Decret  incorporació  de  romanents  de  crèdit  del
pressupost anterior. DECRET 2018-1502.

16.                Donar  compte  Decret  d'aprovació  modificació  de  crèdits  per
transferències núm.4/2018. DECRET 2018-1503

 

-     Presentació d’informació.

 

-     Mocions de control:

 

17.                Moció  del  grup  municipal  EPIC  de  control  sobre  l'aplicació  del
Reglament  d'Organització  i  Funcionament  de Plens,  així  com l'entrega de
documentació

18.                Moció del grup municipal Popular de control sobre els tràmits duts a
terme per reivindicar la capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

Moció del grup municipal Popular de control sobre els elements històrics del Passeig



 

de Vara de Rey 

C) Precs i preguntes
20. Preguntes del grup municipal EPIC sobre el Patronat del MACE i sobre

les il·legalitats denunciades a negocis de ses Feixes
21. Preguntes  del  grup  municipal  Popular  sobre  les  concessions

d'instal·lacions temporals a les platges del municipi
22. Preguntes del grup municipal Popular sobre la distribució d'horaris d'ús

de les instal·lacions esportives municipals
23. Preguntes  del  grup  municipal  Popular  sobre  la  retirada  de  l'antic

emissari de la platja de Talamanca
24. Preguntes del grup municipal Popular sobre aclariments a la resposta

de la sol·licitud d'informació formulada pel grup municipal Popular en el Ple de
febrer amb relació a la Fira Internacional de Turisme

25. Pregunta  del  grup  municipal  Popular  sobre  els  informes  i  estudis
encarregats en el marc del Projecte de Reordenació del Trànsit

26. Preguntes del  grup municipal  Popular  sobre la Fira de Turisme ITB
2018

27. Preguntes del grup municipal Popular sobre les obres previstes que
s'estan duent a terme a l'entorn del Passeig Joan Carles I

28. Preguntes del grup municipal Popular sobre les llums enceses durant
tota la nit en el CEIP Sa Bodega el passat 14 de març

29. Preguntes del grup municipal Popular sobre la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana de la ciutat d'Eivissa

30. Preguntes del grup municipal Popular sobre les provisions de fons en
el Departament de Vies

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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