Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/3

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 11 / d’abril / 2022 a les 9:00
2a convocatòria: 13 / d’abril / 2022 a les 9:00

Lloc

Saló de Sessions d'aquest Ajuntament
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Proposta d'acord per a l'aprovació incicial del Reglament regulador d'ús dels
horts eco-socials de la finca de Can Tomeu del municipi d'Eivissa. Expedient
5778/2022
3. Proposta d'acord per a la subscripció de l’addenda modificativa al conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per a
l'execució del Pla de millora de la sostenibilitat i l'eficiència urbana. Expedient
36487/2020
4. Proposta d'acord de modificació de les Bases específiques reguladores de les
Subvencions per ajudes al lloguer/2022. Expedient 6848/2022
5. Proposta d'acord de modificació núm. 5 del contracte concessió de servei
públic de recollida residus i neteja viaria per ampliar operacions de neteja
viària amb adquisició de 2 màquines baldejadores i personal. Expedient
8874/2022
6. Proposta d'acord d'aprovació de modalitat indirecta de gestió de servei públic
de regulació aparcament en via pública TM Eivissa (zona blava) , estudi
econòmic i ordenança del servei. Expedient 9796/2022
7. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per a la integració del
projecte de transport urbà municipal en la licitació del nou contracte de
serveis de transport regular de viatgers per carretera de l’illa d’Eivissa.
Expedient 10946/2022
8. Proposta d'acord per a l'aprovació provisional de la modificació de
l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'IVTNU. Expedient 5755/2022
9. Proposta d'acord aprovació factures amb Omissió Funció Interventora OMFI
ORD 1/2022 (SIN EXP.2021). Exp.5754/2022
10.Moció amb proposta d'acord que presenta el Grup Municipal Ciutadans Partit
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de la Ciutadania d'Eivissa per a la Instal·lació d'un quiosc de premsa a Vara
de Rey. Expedient 9422/2022
11.Moció amb Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal Popular per a la
creació del servei d'agents cívics. Expedient 10103/2022
12.Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per
exigir al Govern d'Espanya que no dugui a terme la denominada
harmonització fiscal i que baixi els impostos que suporten els
espanyols.Exp.10099/2022
13.Moció amb proposta d'acord que presenten els grups municipals Socialista i
Unides Podem relativa a la invació d'Ucraïna per part de Vladimir Putin.
Expedient 10105/2022
B) Activitat de control
14.Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost any 2021.
Expedient 6743/2022
15.Donar compte d'Informació Economicofinancera - Execució del Pressupost 4t
trimestre 2021. Expedient 8134/2022
16.Donar compte del Decret 2022-1826 d'aprovació MP ORD 1-2022
d'incorporació romanents de crèdits del Pressupost 2021. Expedient
7416/2022
17.Donar compte del decret 2022-2199 d'aprovació MP ORD 2-2022 de
modificació de crèdits per transferències. Expedient 8811/2022
18.Moción de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía-Ibiza respecte a la interpelació a l'equip de govern sobre les
mesures adoptades contra el canvi climàtic i transició energètica
19.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre diverses
festes que organitza l'Ajuntament
C) Precs i preguntes
---

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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