
 

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/5 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 26 / d’abril / 2018 a les 9:00
2ª convocatòria: 30 / d’abril / 2018 a les 9:00

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament
 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

      1 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior
- Part resolutiva
       - Propostes d'Alcaldia i regidors i regidores amb delegació
       2. Expedient 14382/2017. .Modificació puntual Normes Urbanistiques PGOU 
1987. Aprovació inicial.
       3. Exp. 980/2018. Proposta d'acord pel reintegrament de les amortitzacions de 
les inversions per a l'any 2017 contemplades en les tarifes de subministrament 
d’aigua potable aprovades per aquest Ajuntament d'Eivissa.
       4. Exp. 5236/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació Festes Locals del Municipi 
d'Eivissa per a l'any 2019.
       5. Expedient 6249/2018. Declaració Institucional sobre el Dia de la Visibilitat 
Lèsbica.
       - Mocions amb proposta d'acord
       6. Expedient 6248/2018. Moció del grup municipal Guanyem amb proposta 
d'acord sobre el recolzament de l'activitat de l'entitat Proactiva Open Arms.
       7. Expedient 6242/2018. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord 
per millorar la informació pública sobre la línia d'autobús L50.
       8. Expedient 6252/2018. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord 
per instar al Consell Insular a accelerar la tramitació del Centre de Baixa Exigència 
d'Es Gorg i per demanar una major transparència sobre aquest projecte al regidor de 
Benestar Social.
       9. Expedient 6254/2018. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord 
per crear una Comissió Especial sobre el futur Mercat Nou d'Eivissa.
       10. Exp. 6247/2018. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord 
sobre la retirada i nul·litat de l’oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament d’Eivissa per 
a l'any 2017 que va ser aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
20 de desembre de 2017.
       11. Expedient 6243/2018. Moció del grup municipal Popular amb propostqa 

 



 

d'acord per treure a contractació amb caràcter urgent la redacció del Pla Especial de 
Puig d'es Molins.
       12. Expedient 6244/2018. Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord 
en relació a l'acord d'aprovació provisional del PGOU 1987.
        - Propostes d'iniciativa popular.

-  Activitat de control
     - Decrets i comunicacions:
     13. Donar compte Decret de modificació de crèdits per transferències 
núm.5/2018. DECRET 2018-1957.
      - Presentació d'informació.
      - Mocions de control
      14. Moció del grup Municipal Popular de control sobre les obres que s'estan 
duent a terme a l'Avingunda d'Espanya.
      15. Moció del grup municipal Popular de control sobre el retard en les obres de 
demolició de l'edifici de Santa Margarita Sud.
      16. Moció del grup Municipal Popular de control sobre el funcionament del Centre 
de Protecció Animal de Sa Coma.
      17. Moció del grup municipal EPIC de control sobre Recursos Humans.

- Precs i preguntes
      18. Preguntes del grup municipal Popular sobre la relació de llocs de treball, 
control horari i para de taxis en el Port.
      19. Preguntes del grup municipal Popular sobre el sistema dde control d'accés de 
vehicles a Dalt Vila, el Parador de Turisme i la revisió dels PEPRIS
      20. Preguntes del grup municipal Popular sobre la revisió dels Estatuts del 
Patronat de Música i les activitats realitzades per l'Associació Intramurs
      21. Preguntes del grup municipal Popular sobre el 'bicing' i l'Estació d'Autobusos 
del 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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