
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/1 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 25 / de gener / 2018 a les 9:00
2ª convocatòria: 29 / de gener / 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 388/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació de la sol·licitud a 

UNICEF Comitè Espanyol a iniciar la tramitació per a la renovació del Segell 
de Reconeixement d'Eivissa com a Ciutat Amiga de la Infància

3. Exp. 611/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació dels Pla Estratègic de 
Subvencions de l'Ajuntament d'Eivissa i dels seus Organismes Autònoms 
Administratius per a l'any 2018.

4. Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal d'efectuar els 
tràmits corresponents per, amb caràcter urgent, condicionar i restaurar la 
garita situada a la Plaça de sa Torre

5. Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per sol·licitar al Consell 
d'Eivissa, en relació a les passarel·les per a vianants, que efectuï a la major 
brevetat possible el correcte manteniment i reparació d'aquestes, així com la 
instal·lació de l'oportuna lluminària

6. Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord perquè, en relació als 
habitatges del barri de sa Penya, s'efectuïn els tràmits oportuns per 
regularitzar la situació de la vivenda que es troba ocupada il·legalment i per 
efectuar, amb caràcter d'urgència, les obres oportunes per aconseguir la 
immediata habitabilitat de totes les vivendes disponibles.

7. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord perquè els veïns del 
municipi d'Eivissa es beneficiïn de descomptes en el bus de Palma

8. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per revisar els futurs 
convenis de col·laboració entre el Consell Insular i l'Ajuntament 'Eivissa Crea'

9. Moció conjunta dels grups municipals Popular i EPIC amb proposta d'acord 
sobre el procés selectiu dins el Patronat Municipal de Música

10.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per recolzar i 
defensar la presó permanent revisable

11.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord sobre la campanya 

 



 

nadalenca de 2018/2019
12.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per afavorir la 

pràctica de l'esport de les persones amb discapacitat
13.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per avaluar els 

sistemes actuals d'enllumenat públic
14.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal que en el termini 

màxim de tres mesos es redacti un protocol d'actuació d'objectes perduts, que 
especifiqui la identificació del material recepcionat, la classificació i 
emmagatzematge, informació al titular i entrega de l'objecte

15.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord sobre que s'informi al 
Ple sobre les conclusions dels informes relatius a les necessitats actuals de 
llicències de taxi en el municipi, i per tal d'instar al Parlament Balear a 
modificar la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat 
sostenible de les Illes Balears

16.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal de declarar el 
barri de sa Penya com a zona apta per a la comercialització d'estàncies 
turístiques en vivendes d'ús residencial

B) Activitat de control
17.Moció del grup municipal EPIC de control sobre el pintat del Casal de Joves
18.Moció del grup municipal EPIC de control sobre les actuacions realitzades per 

aquest Ajuntament amb motiu del Nadal
19.Moció del grup municipal Popular de control sobre el retard en les dates 

d'aprovació i publicació dels pressupostos participatius 2018
20.Moció del grup municipal Popular de control sobre resposta del regidor de 

benestar social a la sol·licitud d'informació del Defensor del Poble sobre 
persones sense sostre en el municipi d'Eivissa

21.Moció conjunta dels grups municipals Popular i EPIC de control sobre el 
Patronat Municipal de Música d'Eivissa

22.Moció del grup municipal Popular de control sobre les gestions dutes a terme 
per l'equip de govern per donar compliment a l'acord plenari per instar al 
Consell Insular a millorar l'estat de les passarel·les elevades del primer 
cinturó.

23.Moció del grup municipal EPIC de control sobre material de la Policia Local i 
Protecció civil

24.Moció del grup municipal EPIC de control sobre les tarifes del CETIS i la seua 
aplicació

25.Moció del grup Municipal Popular de control sobre el cobrament de dietes per 
part de l'equip de govern incomplint el Pla de Gvoern subscrit entre PSOE i 
Guanyem al juny de 2015

26.Donar compte informe Morositat Tresoreria i Intervenció, i informe Període 
Mitja de Pagament (PMD) referit al 4t Trimestre 2017.Exp. 685/2018.

27.Donar compte Decret d'aprovació factures amb Nota d'Objecció Exp.Obj.Ord. 
10/2017 - DECRET 2017-7620

28.Donar compte Decret d'aprovació Generació de Crèdits per Ingressos núm. 
20/2017 - DECRET 2017-7803

29.Donar compte Decret d'aprovació modificació de crèdits per transferències 
núm. 19/2017 - DECRET 2017-7804

30.Donar compte Decret d'aprovació modificació pressupostària per ampliacions 
de crèdit MP ORD.21/2017 - DECRET 2017-7810

31.Donar compte Decret d'aprovació factures amb Nota d'Objecció Exp.Obj.Ord. 
12/2017 - DECRET 2017-7834

 



 

C) Precs i preguntes
32.Pregunta del grup municipal Popular sobre la convocatòria per a la concessió 

d'ajudes destinades a finançar actuacions de promoció turística 
desenvolupadores pels ajuntament de l'illa d'Eivissa

33.Pregunta del grup municipal Popular sobre la previsió de posada en servei de 
l'estació d'autobusos

34.Pregunta del grup municipal Popular sobre la Fira Internacional de Turisme 
(FITUR) 2018

35.Pregunta del grup municipal Popular sobre els elements històrics del Passeig 
de Vara de Rey

36.Pregunta del grup municipal Popular sobre l'ocupació de via pública a Vara de 
Rey

 

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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