Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/16

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 28 / de novembre / 2019 a les 9:00
2a convocatòria: 2 / de desembre / 2019 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. Proposta d'acord per a l'adhesió a la declaració institucional per a la
commemoració del dia 25 de novembre dia internacional per a l'eliminació de
la violència envers les dones. Expedient 31771/2019
3. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni entre l'Institut d'Estudis
Baleàrics i aquest Ajuntament per organitzar cursos de llengua catalana en
les convocatòries d'octubre 2019 - gener 2020 i febrer - maig 2020. Expedient
22477/2019.
4. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de col.laboració entre l'Institut
d'Estudis Eivissencs i l'Ajuntament d'Eivissa per a la realització del programa
Voluntariat Lingüístic al municipi d'Eivissa durant el curs 2019-2020.
Expedient 22488/2019.
5. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva del Pla Especial de conservació
protecció i recuperació de Ses Feixes del Prat de Ses Monges. Expedient
161/2014
6. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament d'Eivissa i l'Agencia Balear de l'aigua i de la qualitat ambiental
per al subministrament d'aigua. Expedient 9221/2018
7. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord en
matèria d'educació per a la implantació del bonu escolar. Expedient
32144/2019
8. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord en
defensa de les llibertats educatives recollides a la Constitució. Expedient
32146/2019.
9. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadania
amb proposta d'acord per a la defensa de la igualtat de tracte entre les
parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat. Expedient
32157/2019.
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NOTIFICACIÓ

10.Moció que presenta el grup municipal Ciudadanos- Partido de la Ciudadania
amb proposta d'acord relativa a l'acondicionament del camí que s'inicia en el
final de l'asfaltat del carrer Ramon Muntaner i desemboca al camí de Sa
Berenada del municipi d'Eivissa. Expedient 32140/2019
B) Activitat de control
11.Donar compte del número 2019-6464 de data 21-10-2019, d'aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits per transferències número 17/2019, dins
del vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa.
12.Donar compte del número 2019-6851 de data 12-11-2019, d'aprovació de les
factures de l'exp. OBJ.ORD 4/2019.
13.Donar compte del Decret número 2019-6825 de data 11-11-2019, nomenant
representants a la Comissió Mixta per a l'establiment de les servituds
acústiques de l'Aeroport d'Eivissa.
14.Moció de control que presenta el Grupo Municipal Popular sobre subvencions
en matèria de lloguer d'habitatges de la concejalia d'igualtat, joventut,
normalització lingüística i cementiris.
15.Moció de control que presenta el Grupo Municipal Popular a l'efecte de
conèixer l'estat de tramitació de el projecte EDUSI "Eivissa, cohesió social i
integració de barris"

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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C) Precs i preguntes
16.Preguntes del Sr. Algaba del Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía-Ibiza: 1.-En relació a com i qui controla la zona ORA
d'aparcament limitat al barri de Puig des Molins 2.- En relació a quantes
places d'aparcament existeixen el barri de Puig des Molins 3.- En relació a
quantes targetes de aparcament per a residents hi ha concedides al barri Puig
des Molins.
17.Preguntes del Sr. Rodríguez del Grup Municipal Ciudadanos: 1.-En relació a
si a la regidoria de Benestar Social han censat a les persones sense sostre
que viuen al municipi i quina quantitat de persones dormen al ras 2.-En
relació a quins problemes estan retardant l'inici de les obres del centre de
baixa exigència d'Es Gorg 3.-En relació al fet que mentre duri la construcció
de l'edifici d'Es Gorg, quina solució ha previst l'equip de govern per a
l'allotjament de les persones sense sostre.

