Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/14

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 27 / de setembre / 2018 a les 9:00
2a convocatòria: 1 / d’octubre / 2018 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. Expedient 8972/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva del
Compte General de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017.
3. Expedient 10612/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de la
modificació del Reglament Municipal de Cementiris.
4. Expedient 12261/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació del Segon pla
d'igualtat d'oportunitats, de tracte i no-discriminació entre dones i homes de
l'Ajuntament d'Eivissa periode 2018-2021.
5. Expedient 12060/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'anul.lació de
drets reconeguts de Pressupostos tancats pendents de cobrament.
6. Expedient 12588/2018. Proposta d'acord per aprovar l'acceptació per part de
l'Ajuntament d'Eivissa, en qualitat de cessionari, la cessió global de l'actiu i
passiu que realitza la societat mercantil de capital integrament municipal
Iniciatives Municipals de Vila, S.A.
7. Expedient 14795/2018. Moció del Grup Municipal Socialista amb proposta
d'acord per sumarse a la xarxa de ciutats lliures de la tracta de dones, nines i
nins destinades a la prostitució.
8. Expedient 14784/2018. Moció del grup Moviment Ciutadà EPIC Eivissa amb
proposta d'acord en relació a la fusió dels diferents municipis per aconseguir
una optimització dels recursos existents.
9. Expedient 14800/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb
proposta d'acord per a la interconnexió dels abocaments de salmorra
procedents de la desaladora i d'aigua calenta de la central elèctrica de GESA.
10.Expedient 14798/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb
proposta d'acord per a la instal.lació de sistemes de control de qualitat de
l'aire als centres escolars.
B) Activitat de control
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NOTIFICACIÓ

C) Precs i preguntes
23.Preguntes del Grup Municipal Popular sobre la Junta Rectora del Museu d'Art
Contemporani, el festival Eivissa Jazz i la Relació de Llocs de Treball.
24.Preguntes del Grup Municipal Popular sobre el nou Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible de l'Ajuntament de Eivissa.
25.Preguntes del Grup Municipal Popular sobre la implantació del 'bicing' i en
quin punt es troben els contenciosos interposats a l’Ajuntament per la
Delegació del Govern central en Illes Balears.
26.Preguntes del Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC en relació al recurs de
reposició de data 10 d'abril de 2018 contra el decret 1641/2018, quins
informes indicant número i data de realització disposa aquest equip de govern
sobre l'avaluació de la contracta de neteja del mes de juliol, agost i setembre i
quines accions s'han pres en relació als nombrosos desperfectes i
deficiències que presenta el parc infantil de s'Illa, en Can Misses.
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11.Donar compte del Decret núm. 2018-4607 de data 31.07.2018, pel que
s'aprova l'expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 9/2018 dins
del vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament.
12.Donar compte del Decret núm. 2018-5015 de data 24.08.2018, pel que
s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 11/2018
dins del vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament.
13.Donar compte del Decret núm. 2018-5022 de data 24.08.2018, pel que
s'aproven factures amb nota d'objecció exp. obj. ord 4/2018.
14.Donar compte del Decret núm. 2018-4583 de data 30.07.2018, pel que
s'aprova el protocol general d'actuació entre el Ministeri de l'Interior, el Govern
de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa relatiu
a la promoció d'habitatges per a funcionaris de la Policia Nacional destinats a
l'illa d'Eivissa i habitatges de protecció pública.
15.Donar compte de l'Informe Tècnic del Consell Insular d'Eivissa en relació a
les passarel·les per a vianants instal·lades sobre les vies E-10 i E-20.
16.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre els resultats de la modificació del contracte de neteja aquest
estiu.
17.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre els abocaments al Port d'Eivissa procedents de la depuradora
durant l'estiu.
18.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre l'actuació del raper Kaydy Cain en les Festes de la Terra
2018.
19.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre el funcionament del servei de desratització de l'Ajuntament
d'Eivissa durant l'estiu.
20.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre la polèmica generada entre els equips de futbol.
21.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre las mesures adoptades durant l’estiu a La Marina i els plans
de futur de l’equip de Govern per a aquest barri.
22.Moció de control que presenta el Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC
sobre les Associacions de Veïns.

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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