
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2016/5 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 22 / de desembre / 2016 a les 9:00
2a convocatòria: 27 / de desembre / 2016 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. Expediente 17919/2016. Aprovació inicial del Pla Municipal de la Infància i 

l'Adolescència 2017-2020
3. Proposta d'acord per a l'aprovació del Conveni amb l'empresa CITELUM S.A. 

per l'abonament de les quantitats pendents. Exp. Gestiona 13550/2016.
4. Prosposta d'acord per a l'aprovació del Conveni de Col·laboració entre, 

l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), el Consell 
Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per a la gestió i finançament de les 
obres de reparació de l’emissari de Talamanca. Exp. Gestiona 18208/2016.

5. Proposta d'acord per a la resolució d'al.legacions i aprovació definitiva 
Pressupost General any 2017. Exp.Gestiona 15208/2016

B) Activitat de control
6. Decret 2016/6396 d'aprovació MP OR. 20/2016 per generació de crèdits
7. Decret 2016/6521 d'aprovació EXP. OBJ.ORD. 6/2016
8. Decret 2016/7062 d'aprovació MP 22/206 per ampliacions de crèdits
9. Informes del nivell de deute viva, estabilitat pressupòstària i execució 

trimestral del 3r. Trimestre 2016

C) Precs i preguntes
10.Preguntes del grup municipal EPIC sobre el centre de baixa exigència i alberg
11.Pregunta del grup municipal Popular sobre l'aigua utilitzada en el baldeig dels 

carrers del municipi.
12.Pregunta del grup municipal Popular sobre els arbres caiguts per la tempesta 

a la Plaça del Parc
13.Pregunta del grup municipal Popuar sobre el bar del camp de futbol de Can 

Cantó.
14.Pregunta del grup municipal Popular sobre la subvenció de les obres de 

 



 

remodelació del carrer Barcelona.
15.Pregunta del grup municipal Popular sobre la neteja dels embornals.

 

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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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