Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/6

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 25 / de juny / 2020 a les 9:00
2a convocatòria: 29 / de juny / 2020 a les 9:00

Lloc

Saló de Sessions d'aquest Ajuntament
Us informem que la proporció acordada de regidores i regidors
assitents de manera presencial:
2 Unidas Podemos
2 Ciudadanos
5 Partit Popular
7 Partit Socialista
Els 5 regidors i regidores restants assitiran al Ple de manera
telemàtica.
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://eivissa.sedelectronica.es»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals
per desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda
2030. Expedient 12942/2020.
3. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Eivissa a la
declaració institucional per a la commemoració del dia internacional per a
l'orgull LGTBI. Expedient 13553/2020
4. Proposta d'acord per a l'aprovació de la declaració institucional instant al
Govern estatal a establir una moratòria d'efecte inmediat a la presentació de
nous projectes de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte de Llei de
Canvi Climàtic i Transició Energètica i la Proposició de Llei del Parlament
balear sobre la protecció de la Mar Mediterrània. Expedient 14086/2020.
5. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits
núm. 3/2020 baix la modalitat de crèdits extraordinaris Covid-19. Expedient
11360/2020.
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
12.Donar compte del Decret 2020-2785 de data 20/05/2020 d'aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 5/2020 dins del
vigent Pressupost Ordinari.
13.Donar compte del Decret núm. 2020-2915 de data 27/05/2020 d'aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 6/2020 dins del
vigent Pressupost Ordinari.
14.Donar compte del Decret 2020-3271 de data 12/06/2020 d'aprovació
d'expedient de generació de crèdits per ingressos núm. 7/2020 dins del vigent
Pressupost Ordinari.
15.Donar compte del Decret 2020-3349 de data 16/06/2020 d'aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 8/2020 dins del
vigent Pressupost Ordinari.
16.Donar compte del Decret número 2020-3349 de data 16/06/2020, d'aprovació
de l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 8/2020, dins
del vigent Pressupost Ordinari.
17.Donar compte del Decret 2020-3043 de data 02/06/2020 de revocació de
delegació efectuada a la Sra. Dessiré Ruiz Mostazo en matèria de turisme i
comerç, delegant les mateixes a la Sra. Montserrat García Cuenca.
18.Donar compte del Decret 2020-3130 de data 05/06/2020 nomenant a la Sra.
Montserrant Garcia Cuenca membre de la Junta de Govern Local en
substitució de la Sra. Dessiré Ruiz Mostazo
19.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre la política
d'educació infantil.
20.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.
C) Precs i preguntes
21.Preguntes del Sr. Rodríguez Poblador, del Grup Municipal Ciutadans: 1.- En
relació a peatonalització d'algunes zones del municipi. 2.- En relació a la
bonificació del 40% de l'IBI a inmobles amb aprofitament tèrmic o eléctric
d'energia solar. 3.- En relació a l'execució de l'escala mecànica al barri de
Puig des Molins.
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6. Proposta d'acord per l’aprovació de la modificació pressupostària núm.
4/2020 per transferències de crèdit de diferent àrea de despesa per fer front a
la crisi del Covid-19. Expedient 11207/2020.
7. Proposta d'acord per l'aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2020
per transferències de crèdit de diferent àrea de despesa. Expedient
13536/2020.
8. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre
els costos de gestió de l'ingrés mínim vital. Expedient 14067/2020.
9. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre la
retirada del Decret Llei 9/2020 del Govern Balear. Expedient 14063/2020.
10.Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre
un pla de xoc per als barris històrics de la Ciutat. Expedient 14054/2020.
11.Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos - Partido de la
Ciudadanía-Ibiza, amb proposta d'acord relativa al foment de l'activitat
empresarial i impuls de la rehabilitació i simplificació administrativa. Expedient
14049/2020.

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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