Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/6

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 29 / d’abril / 2021 a les 9:00
2a convocatòria: 3 / de maig / 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 d'aprovació Declaració Institucional de l'Ajuntament
d'Eivissa amb motiu de la celebració del dia d'Europa. Expedient 11334/2021
3. Proposta d’acord per a la revisió de preus de la concessió de l’enllumenat
públic adjudicació Citelum Ibérica. Expedient 6069/2021
4. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació núm. 4 del contracte de gestió
de servei públic de recollida de residus sòlids urbans, transport a l'abocador,
neteja viaria i platges del TM Eivissa. Expedient 33565/2020.
5. Proposta d’acord d'aprovació expedient d’anul·lació drets reconeguts
d’exercicis tancats - EXP.BAJ.ING.ORD 1/2021. Expedient 9795/2021
6. Proposta d'acord d'aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits EXP.
REC ORD 5-2021. Expedient 11150/2021.
7. Proposta d'acord d'aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits EXP.
REC ORD 4/2021. Expedient 10508/2021
8. Proposta d'acord d'aprovació procediment sancionador en matèria de
protecció animal greu ABRIL 2021. Expedient 10402/2021
9. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía-Ibiza, sobre estudiar la viabilitat per a la implatació d'un sistema
per a l'obertura i accés segur a tots els establiments del municipi d'Eivissa.
Expedient 11338/2021
10.Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre
determinats requisits a las Subvencions Municipals. Expedient 11329/2021
11.Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per a la
creació d'un servei de bons de descompte a establiments i activitats
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NOTIFICACIÓ

econòmiques i culturals de la Ciutat. "Vila Bons". Expedient 11341/2021
B) Activitat de control
12.Donar compte del Decret 2021-1975 de modificació membres Junta Govern
Local
13.Donar compte de l'informe de Morositat Tresoreria i Intervenció i Informe
Periode Mitjà de Pagament (PMP) referit al 1r trimestre 2021. Expedient
11069/2021
14.Donar compte del Decret 2021-2167 d'aprovació modificació de crèdits per
transferències MP ORD 5-2021. Expedient 8388/2021
15.Donar compte del Decret 2021-2603 d'aprovació modificació de crèdits per
transferències MP ORD 6-2021. Expedient 10746/2021
16.Donar compte del Decret 2021-2553 d'aprovació modificació crèdits per
transferències MP ORD 7-2021. Expedient 10751/2021
17.Moció de control que presenta el Grup municipal Popular sobre el grau de
compliment de l'acord entre APB i l'Ajuntament d'Eivissa ratificat per Ple
ordinari d'abril de 2016
C) Precs i preguntes
---

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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