Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/19

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 29 / de novembre / 2018 a les 9:00
2a convocatòria: 3 / de desembre / 2018 a les 9:00

Lloc

Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 18577/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'adhesió de
l'Ajuntament d'Eivissa a la declaració institucional per a la commemoració del
dia internacional contra les violències masclistes.
3. Expedient 10869/2017. Proposta d'acord per a l'aprovació de la modificació
de diversos aspectes inclosos a la documentació de la revisió del Pla General
d'ordenació urbana del municipi, aprovada provisionalment en data 9 d'abril
de 2018.
4. Expedient 14923/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de
col.laboració entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Ajuntament d'Eivissa per
organitzar cursos de llengua catalana en les convocatòries d'octubre 2018 gener - febrer i maig 2019.
5. Expedient 17095/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l'Ajuntament d'Eivissa, per
cobrir les despeses de manteniment i de funcionament del Centre de Català
d’Eivissa per a l’any 2018.
6. Expedient 15787/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació de la concessió
d'una subvenció nominativa a favor de la Fundación Ignacio Wallis així com
l'esborrany de conveni de col.laboració.
7. Expedient 13949/2017. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva de la
modificació de l'ordenanança de publicitat exterior.
8. Expedient 4758/2016. Proposta d'acord per a l'aprovació de la addenda al
conveni marc de col.laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament
d'Eivissa per a la posada en funcionament de l'estació d'autobusos ubicada
en el complex denominat "Centre de Transferència Intermodal i de Serveis"
(Caràcter urgent ex. art. 82.3 RD 2568/1986)
9. Expedient 18559/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Moviment
Ciutadà EPIC amb proposta d'acord per a la creació d'una extensió de
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NOTIFICACIÓ

l'Escola Balear de l'Administracio Pública a Eivissa així com l'asignació d'una
partida pressupostària destinada als aspirants a policia local.
10.Exp. 18566/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb
proposta d'acord sobre les devolucions d'ingressos indeguts per plusvàlua i
per a la rebaixa del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles.
11.Expedient 18582/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular de
l'Ajuntament d'Eivissa amb proposta d'acord per instar al Consell Insular a la
construcció d'una passarel.la elevada en l'avinguda de Sant Joan de Labritja.
12.Exp.18568/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb
proposta d'acord per instar al Govern Balear a realitzar el curs bàsic de policia
local a Eivissa.

C) Precs i preguntes
22.Preguntes de la Sra Marí del Grup Municipal Popular: 1.-Relativa a quines
gestions ha realitzat l'equip de Govern davant les inundacions registrades en
les últimes setmanes a la zona de Talamanca 2.-Relativa a quines mesures té
previst adoptar l'equip de Govern en els carrers que envolten al Centre de
Salut de Vila per a augmentar la seguretat del tràfic 3.- Relativa a quina data
es podrà obrir de nou a la circulació l'avinguda de Santa Eulària.
23.Preguntes de la Sra. Cardona del Grup Municipal Popular: 1.-Relativa a
quines mesures s'han adoptat davant de la infecció que ha afectat als gats del
Centre de Protecció Animal de sa Coma 2.-Relativa a des de quan els gats
romanen tancats en gàbies com a mesura preventiva 3.- Relativa a quants
gats i gossos han estat adoptats en les anualitats 2016, 2017 i 2018.
24.Preguntes del Sr. Tur del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a quins plans
té l'equip de Govern sobre la nova Relació de Llocs de Treball 2.-Relativa al
malestar que han generat algunes mesures contemplades en la nova Relació
de Llocs de Treball 3.- Relativa a quantes reunions ha mantingut l'equip de
Govern amb els representants sindicals dels treballadors municipals.
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B) Activitat de control
13.Donar compte del Decret núm. 2018-6147 de data 23.10.2018, pel qual
s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm.
16/2018.
14.Donar compte del Decret núm. 2018-6313 de data 30.10.2018, pel qual
s'aproven factures exp. obj. ord. 5/2018.
15.Donar compte del Decret núm. 2018-6459 de data 7.11.2018, pel qual
s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm.
15/2018.
16.Donar compte del Decret núm. 2018-6585 de data 13.11.2018, pel qual
s'aprova l'expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 14/2018.
17.Moció de control que presenta el Grup Moviment Ciutadà EPIC sobre la
Policia Local.
18.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre el Servei Municipal de Proveïment i Distribució d'aigua potable
i Sanejament d'Eivissa.
19.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre l'organització de les festes nadalenques.
20.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre la redacció de l'Ordenança Municipal de Transparència.
21.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre el projecte del parador de turisme.

25.Pregunta del Sr. Minchiotti del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a
l'anunciada reforma de la seu municipal de l'Ajuntament de Plaça d'Espanya
inclosa en diversos pressupostos i no executada fins avui, en quin punt es
troba i quan es preveu iniciar les obres.
26.Preguntes del Sr. Villalonga del Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC:
1.-Relativa a la quantitat d'expedients iniciats aquest any a l'empresa
Extrarent S.L. en relació a qualsevol infracció comesa 2.- Relativa a quants
expedients s'han iniciat aquest any a empreses per no tenir la preceptiva
llicència de gual 3.- Relativa a les modificacions en el sentit de la circulació
com ara l'avinguda Santa Eulària té previst realitzar l'equip de govern des
d'aquesta data fins al final de la legislatura.

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.
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