
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/20 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 20 / de desembre / 2018 a les 9:00
2a convocatòria: 26 / de desembre / 2018 a les 9:00

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Expedient 19998/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'addenda al 

conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Eivissa i SEPES Entitat Pública 
Empresarial del Sòl, per al desenvolupament de l'actuació urbanitzadora Ca 
n'Escandell, sector 12 Est.

3. Expedient 1406/2018. Proposta d'acord per aprovar inicialment el conveni 
urbanístic per a la cessió anticipada de terrenys per a la seva incorporació al 
domini públic municipal amb destinació a ampliació de vial existent (Carrer 
des Jondal).

4. Expedient 18711/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de 
col.laboració entre l'Ajuntament d'Eivissa i l'Institut d'Estudis Eivissencs, per a 
la realització del programa Voluntariat Lingüístic al muncipi d'Eivssa durant el 
curs 2018-2019.

5. Expedient 19910/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb 
proposta d'acord per a la signatura d'un pacte local per a l'ocupació.

6. Expedient 19989/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb 
proposta d'acord sobre el Pla Especial de conservació, protecció i recuperació 
de ses Feixes del Prat de ses Monges.

7. Expedient 19991/2018. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb 
proposta d'acord sobre un aparcament temporal en l'estació marítima 
d'Eivissa i Formentera.

B) Activitat de control
8. Donar compte del Decret núm. 2018-6825, de data 23-11-2018, relatiu a la 

modificació pressupostària per ampliacions de crèdit dins del vigent 
Pressupost de la Corporació per a 2018.

9. Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre el projecte del futur centre d'acollida municipal (CAM).

 



 

10.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre l'estació d'autobusos.

11.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre el projecte denominat "Casa de la Música".

12.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre l'estudi encarregat per avaluar acústicament els equips 
utilitzats per la neteja viària i retirada de residus.

13.Moció de control que presenta el Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC 
sobre RRHH.

14.Moció de control que presenta el Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC 
sobre la policia local.

C) Precs i preguntes
15.Preguntes de la Sra. Marí del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a quin punt 

està la negociació i aprovació del Pacte de Funcionaris 2.- Relativa a quantes 
reunions ha mantingut la regidoria de Recursos Humans des d'octubre 
conduents a l'aprovació del Pacte de Funcionaris 3.- Relativa a quants 
sindicats amb representació a l'Ajuntament d'Eivissa van aprovar l'oferta 
d'ocupació pública i quins.

16.Preguntes de la Sra. Cardona del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a 
quantes i quines associacions de veïns o comerciants han sol.licitat una 
ampliació de l'enllumenat nadalenc instal.lat en els seus barris 2.- Relativa a 
qui va assistir per part de l'Ajuntament d'Eivissa a la trobada de Porto 
(Portugal) 3.- Relativa a quin ha estat el cost d'aquests desplaçaments per a 
l'Ajuntament d'Eivissa.

17.Preguntes del Sr. Minchiotti del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a quins 
motius justifiquen que els contractes menors subscrits per l'Ajuntament 
d'Eivissa no es trobin actualitzats en la pàgina web municipal 2.- Relativa a 
quants contractes menors s'han signat en aquest any (des de gener i fins a la 
data present), amb indicació dels seus imports, adjudicataris, empreses que 
van presentar oferta i objecte del contracte.

18.Preguntes del Sr. Tur Ripoll del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a quins 
motius justifiquen que l'execució pressupostària del present exercici es trobi 
únicament actualitzada al primer trimestre de 2018 en l'apartat de 
Transparència de la web de l'Ajuntament d'Eivissa 2.- Relativa a quin ha estat 
el grau d'execució pressupostària del segon i tercer trimestre del pressupost 
de 2018 de l'Ajuntament d'Eivissa.

19.Preguntes del Sr. Villalonga del Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC: 1.- 
Relativa a la creació d'un Museu de Mar 2.- Relativa a l'activitat de publicitat 
que realitza una empresa en diverses finestres davant del passeig Vara de 
Rey 3.- Relativa al motiu de perquè no es contesten en termini i forma a les 
diferents peticions d'informació.

 

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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