
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/9 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 26 / d’octubre / 2017 a les 9:00
2a convocatòria: 30 / d’octubre / 2017 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. Proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament per canvi de nomenament a Òrgan 

Col.legiat Exp. 15641/2017
3. Proposta d'aprovació expedient Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 

núm.11/2017 .Exp.13980/2017
4. Expedient 9034/2017. Proposta d'acord per a l'Aprovació definitiva de 

l'Ordenança de l'Informe d'Avaluació d'Edificis
5. Expedient 14137/2017. Proposta d'acord d'aprovació del Conveni de 

col·laboració entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Ajuntament per al 
manteniment del CAL Eivissa 2017

6. Moció del grup municipal Guanyem, amb proposta d'acord, per tal de donar 
suport de l'Ajuntament d'Eivissa a la comunitat educativa del nostre municipi i 
al model educatiu de les Illes Balears

7. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per instar al Govern 
Balear a la retirada de la canalització de l'antic emissari de Talamanca

8. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per obrir un canal de 
diàleg amb els veïns dels barrirs propers a la futura ubicació del Centre 
d'Acogida Municipal decidida per l'equip de Govern.

9. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per donar suport i 
recolzar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat com a garants de l'estat 
de dret

10.Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per dur a terme un 
pla d'arranjaments urgents a la Plaça de sa Carrossa.

B) Activitat de control
11.Moció del grup municipal Popular, de control, sobre el soroll dels vehicles de 

l'adjudicatària de la concessió del servei de recollida de residus i neteja del 
municipi

 



 

12.Moció del grup municipal Popular, de control, sobre el retard en les 
intervencions previstes de l'Autoritat Portuària de Balears al Port d'Eivissa

13.Moció del grup municipal Popular, de control, sobre actuacions de promoció 
turística que ha presentat l'Ajuntament d'Eivissa per al seu finançament amb 
càrrec a la convocatoria del Consell Insular

14.Moció del grup municipal Popular, de control, sobre les actuacions policials 
que s'han dut a terme per al control del 'botellón' a la ciutat

15.Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre la festa Solomun 
organitzada en el port d'Eivissa el passat 27 de setembre

16.Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre la contracta de neteja
17.Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre la visita i informe de Icomos
18.Donar compte informe Morositat Tresoreria i Intervenció, i informe Període 

Mitja de Pagament (PMD) referit al 2º trimestre 2017. Exp. 15178/2017
19.Donar compte informe Morositat Tresoreria i Intervenció, i informe Període 

Mitja de Pagament (PMD) referit al 3r trimestre 2017. Exp. 15168/2017
20.Donar compte Decret de modificació de crèdits per transferències núm. 

16/2017. DECRET 2017-6210
21.Donar compte Decret d'aprovació factures amb Nota d'Objecció Exp.Obj.Ord. 

8/2017 - DECRET 2017-6342
22.Donar compte Decret d'aprovació MODIF.3 BASE 40ª Execució del 

Pressupost General 2017 - DECRET 2017-5935
23.Donar compte Decret d'aprovació MODIF.4 BASE 40ª Execució del 

Pressupost General 2017 - DECRET 2017-6382

C) Precs i preguntes
24.Preguntes del grup municipal EPIC sobre el CETIS

 

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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