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Alcalde
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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/5

El ple

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST
ÒRGAN,

Ateses les condicions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu sanitari que
ha provocat l'evolució del Covid-19 en la que ens trobem actualment, que impedeix i
dificulta de manera manifesta el normal funcionament del règim presencial de les
sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament.
Atès que com a conseqüència de lo anteriorment exposat, es va aprovar una
modificació de l'article 46 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local, possibilitant-se
la celebració de sessions i adopció d'acords a distància per mitjans electrònics i
telemàtics.

DECRET

Vist l'acord de la Junta de Portaveus favorable a que el Ple ordinari del mes de maig
se celebri de forma telemàtica, mitjançant el present i de conformitat al previst a
l'article 46.3 de la Llei 7/1985, RESOLC:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 28 / de maig / 2020 a les 9:00
2a convocatòria: 1 / de juny / 2020 a les 9:00
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Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 25/05/2020
HASH: f7d158cc22a9e3427d5a495227b11fbd

Atesa la situació generada amb motiu de l'evolució del Covid-19 (Coronavirus), que ha
motivat la declaració d'estat d'alarma segons es preveu al Reial Decret 463/2020, de
14 de març.

Número: 2020-2880 Data: 25/05/2020

DISPOSO:

Lloc
Telemàticament mitjançant Sala ZOOM
Admet participació a distància, es pot connectar
mitjançant:
«Telemàticament mitjançant Sala ZOOM»

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

3. Proposta d'acord per a l'aprovació de la modificació del Pla Estratègic de
Subvencions de l'Ajuntament d'Eivissa i els seus Organismes Autònoms
(Patronats Municipals) per a l'any 2020. Expedient 1057/2020
4. Proposta d’acord per a l'aprovació de la modificació i ampliació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
per taules i cadires amb finalitat lucrativa. Expedient 10876/2020
5. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de modificació
pressupostària núm.4/2020 per transferències de crèdits entre partides de
diferent àrea de despesa per fer front a la crisi del Covid-19 que afecta al
vigent pressupost ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa. Expedient 11207/2020.
6. Proposta d'acord per a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 3/2020. Expedient 10399/2020.
7. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre el
Pla d'embelliment de les platges situades al terme municipal d'Eivissa.
Expedient 11373/2020.
8. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per a
l'adquisició de dispositius digitals a alumnes de primària i secundària per al
curs 2020/2021. Expedient 11369/2020
9. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre la
implementació d’una auditoria de Recursos Humans a l’Ajuntament.

DECRET

2. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i
Alcaldesses pel clima i l'energia sostenible. Expedient 7825/2020.
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Número: 2020-2880 Data: 25/05/2020

A) Part resolutiva

Expedient 11405/2020.
10. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre
un pla d'actuació i rehabilitació integral dels barris histórics de la Marina, sa
Penya i Dalt Vila. Expedient 11377/2020

B) Activitat de control
11. Moció de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos- Partido de la
Ciudadanía-Ibiza, en relació a les ajudes per a centres d'educació infantil
autoritzats per a l'etapa de 0-3 anys

13. Moció de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía-Ibiza, amb relació a la peatonalització de l'asfalt de determinats
carrers de Vila.

C) Precs i preguntes

DECRET

---

Número: 2020-2880 Data: 25/05/2020

12. Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre el tancament
de determinades vies públiques i de la ciutat des de la E-10.
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