Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/1

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 27 / de gener / 2022 a les 9:00
2a convocatòria: 31 / de gener / 2022 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'estimació parcial d'al·legacions i aprovació definitiva
del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS). Expedient 17588/2018
3. Proposta d'acord per a l'aprovació de la modificació dels estatuts de
l'Associació "Fons Pitiús de Cooperació". Expedient 2191/2022.
4. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del Reglament de Teletreball.
Expedient 31277/2021.
5. Proposta d’acord d’aprovació procediment sancionador en matèria de
protecció animal – Infraccions greus. Expedient 2112/2022
6. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans – Partit de la Ciutadania
amb proposta d’acord per la implantació de cartes de serveis i un mapa de les
mateixes en el Portal de Transparència. Exp. 2173/2022.
B) Activitat de control
7. Donar compte del Decret 2021-10582 Aprovació MP ORD 23/2021
Modificació de crèdits per transferències. Expedient 46836/2021
8. Donar compte del Decret 2021-10387 Aprovació MP ORD 24/2021
Modificació pressupostària per ampliacions de crèdit. Expedient 46838/2021
9. Donar compte de l’absorció de la Mercantil Citelum Iberica S.A.
concessionària del Servei de “Gestión y mantenimiento del Servicio público
de alumbrado municipal” per la mercantil Citelum Italia S.R.L. sucursal en
España. Expedient 46924/2021
10.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en relació al Mercat
Nou
11.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en relació a la
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NOTIFICACIÓ

il·luminació de la Ciutat
12.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre exclusió
social i mendicitat
13.Moció de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía Ibiza, sobre l'escalada de robatoris al municipi, així com diferents
preguntes sobre la situació actual del cos de Policia Local
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.

Codi Validació: 7JX4WPXLNRLQ5P6AA6ENZT66D | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

