Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/5

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 25 / de març / 2021 a les 9:00
2a convocatòria: 29 / de març / 2021 a les 9:00

Lloc

Seu Electrònica
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://eivissa.sedelectronica.es»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial del Pla de Gestió Sostenible de
l'aigua i emergències en situacions de sequera al municipi d'Eivissa.
Expedient 36527/2020
3. Proposta d'acord de resolució de la concessió demanial del quiosc del
Passeig Joan Carles. Expedient 21962/2020
4. Proposta d’acord per a l'aprovació de la modificació del pacte regulador de les
condicions laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa.
Expedient 7720/2021.
5. Proposta d'acord per a l'aprovació de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
EXP. REC ORD 3/2021. Expedient 5610/2021
6. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per
donar suport a SOS TURISME. Expedient 7377/2021
7. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
amb proposta d'acord per a la instal·lació d'una xarxa d'aparcaments coberts i
segurs per a bicicletes a la ciutat d'Eivissa. Expedient 7417/2021
B) Activitat de control
8. Donar compte de l'expedient de segona pròrroga del contracte de serveis de
manteniment, conservació i reparació, amb caràcter immediat, en voreres i
vials, camins i espais lliures públics municipals. Expedient 2320/2021
9. Moció de control que presenta el Grup municipal Popular sobre dinars privats
celebrats al saló de Plens municipal
10.Moció de control que presenta el Grup municipal Ciudadanos-Partido de la
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NOTIFICACIÓ

Ciudadanía-Ibiza sobre el pla de vacunació i les ajudes directes de l'Estat per
a empreses i autònoms
C) Precs i preguntes
11.Preguntes del Sr. Rodríguez Poblador, del Grup Municipal Ciudadanos: 1.- En
relació al calendari previst per la revisió i reparació de les passarel·les de les
platges. 2.- En relació al calendari previst per la retirada de posidònia de les
platges. 3.- En relació a si s'ha demanat a Costes l'abalissament de les
platges per delimitar la zona de bany i trànsit d'embarcacions, i si hi ha
prevista alguna inicitativa per millorar l'accessibilitat de les platges.

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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