
 

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/16 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 25 / d’octubre / 2018 a les 9:00
2a convocatòria: 29 / 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 16338/2018. Moció del grup Municipal Popular amb proposta 

d'acord en matèria de gestió d'aigua.
3. Expedient 16313/2018. Moció del Grup Municipal Popular amb proposta 

d'acord per garantir la llibertat d'elecció educativa de les famílies.
4. Expedient 16315/2018. Moció del Grup Municipal Popular amb proposta 

d'acord per recolzar la modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General perquè la llista mès votada governi als Ajuntaments.

5. Expedient 16319/2018. Moció del Grup Municipal Popular amb proposta 
d'acord per recuperar l'esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la 
transició espanyola i la defensa de la unitat d'Espanya.

B) Activitat de control
6. Donar compte del Decret núm. 2018-5716 de data 27.09.2018, pel que 

s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 
13/2018.

7. Donar compte del Decret núm. 2018-5658 de data 25.09.2018, pel que 
s'aprova l'expedient de generació de crèdits per ingressos núm. 12/2018.

8. Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre el nou canvi en l'accés de vehicles a la zona de la Marina.

9. Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre l'emissari de Talamanca i la contaminació a les platges del 
municipi.

10.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre l'emissari de Talamanca i la contaminació a les platges del 
municipi.

11.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre la primera edició de la fira d'emprenedors "Creathló" i sobre 

 



 

l'edició d'enguany de la fira del voluntariat.
12.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 

d'Eivissa sobre les condicions en les quals es troba actualment el mercat nou.
13.Moció de control que presenta el Grup Moviment Ciutadà EPIC sobre les 

obres que es realitzen al municipi.
14.Moció de control que presenta el Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC 

sobre els recursos de reposició, mocions de control i preguntes plantejades.

C) Precs i preguntes
15.Preguntes del Grup Municipal Popular en relació als criteris d'adjudicació de 

les barres amb productes d'alimentació en l'Eivissa Light Festival 2018, quins 
són el motius que han portat a la suspensió de l'edició de la Fira d'artesania 
d'enguany i per què no es van instal.lar carpes amb motiu de la celebració de 
la Fira del moll i peixos de tardor, que va tenir lloc el passat 29 de setembre.

16.Preguntes del Grup Municipal Popular sobre els solars que existeixen en el 
municipi (amb indicació de la seva ubicació) que no compleixen la parcel.la 
mínima, quants expedients de parcel.les mínimes es troben en tramitació i 
quantes actuacions per eliminar punts negres d'accessibilitat s'han realitzat en 
els últims mesos.

17.Preguntes del Grup Municipal Popular sobre quan es va engegar i fins avui 
present, quants formularis s'han emplenat per participar en el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible a través de l'espai habilitat per l'Ajuntament a la pàgina 
web municipal i quantes i quines entitats sectorials van assitir al taller del Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible que va tenir lloc el passat 17 d'octubre.

18.Preguntes del Grup Municipal Popular sobre la negativa de la Federació 
Insular del Taxi a signar el conveni amb l'Ajuntament d'Eivissa per al servei de 
GPS i sobre la instal·lació d'una parada d'autobús davant de la seu dels jutjats 
d'instrucció i primera instància del municipi, situats en l'avinguda d'Isidor 
Macabich, i si es considera que aquesta es la ubicació idònia malgrat les 
mesures de seguretat que exigeix una seu judicial.

19.Preguntes del Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC en relació a quines 
accions relacionades amb mobilitat té previst fer aquest equip de govern, des 
d'ara fins a la fi de la legislatura, quants expedients sancionadors per 
ocupació de via publica i aparcament de vehicles de lloguer (sense estar 
llogats) s'han iniciat des de l'1 de maig fins la data en als establiments de 
lloguer de vehicles situats a l'av. Sta. Eularia i quants expedients 
sancionadors s'han iniciat des l'1 de maig.

 

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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