Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/13

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 28 / d’octubre / 2021 a les 9:00
2a convocatòria: 2 / de novembre / 2021 a les 9:00

Lloc

Saló de Sessions d'aquest Ajuntament
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva del Pla de gestió sostenible de
l'aigua i emergències en situacions de sequera al municipi d'Eivissa.
Expedient 36527/2020
3. Proposta d'acord per la concessió de condecoracions, felicitacions i diplomes
de jubilació a membres de la Policia Local d'Eivissa 2021. Expedient
35133/2021
4. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni entre la Secretaria de Estado
de Turismo, l'Agència Turística de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Eivissa per
a l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística a La Marina, Port i Ciutat
d'Eivissa. Expedient 26946/2021
5. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre
accés a l'habitatge a preu assequible a la ciutat d'Eivissa. Expedient
36395/2021
B) Activitat de control
6. Donar compte del Decret 2021-8082 de modificació delegacions regidors
7. Donar compte del Decret 20221-8140 de rectificació Decret 2021-8082
8. Donar compte del Decret 2021-8063 d'aprovació MP ORD 172021d'ampliació de crèdits. Expedient 33227/2021
9. Donar compte del Decret 2021-8278 d'aprovació MP ORD 18/2021 Generació
de crèdits per ingressos. Expedient 35618/2021
10.Donar compte dels Informes de Sindicatura de Comptes de les Illes Balears Informes definitius 191-192 fiscalització any 2017
11.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre accions
comercials a la Ciutat
12.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre l'àrea de
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NOTIFICACIÓ

Policia Local
13.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre transparència
municipal
14.Moció de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía-Ibiza sobre l'avanç en la redacció del Pla d'Emergència Municial
d'Eivissa (PEMUEI) i les mesures socials i econòmiques que contempla
C) Precs i preguntes
---

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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