Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/8

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 28 / de setembre / 2017 a les 9:00
2a convocatòria: 2 / d’octubre / 2017 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. Proposta d'acord al Ple de l'Ajuntament per canvi de nomenament a òrgan
col·legiat. Expedient 13114/2017
3. Proposta d'acord de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança
reguladora de publicitat exterior. Expedient 13949/2017
4. Aprovació definitiva del Compte General Any 2016. Expedient 8506/2017.
5. Proposta d'acord de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial del
Sector 4 PGOU. Expedient 6394/2016
6. Proposta d'acord de l'aprovació inicial del Mapa Estratègic de Remors.
Expedient 17142/2016
7. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord en matèria de
contractació.
8. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord sobre atacs al sector
turístic espanyol.
9. Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal que l'Ajuntament
acordi incloure en la pròxima reforma i ampliació del Cementeri Nou la
construcció d'un tanatori i d'un crematori
10.Moció del grup municipal Guanyem amb proposta d'acord en defensa dels
drets fonamental a causa de l'onada repressiva a Catalunya.
11.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord sobre embarcadors i
party boats.
12.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord sobre el pàrquing de Sa
Colomina
B) Activitat de control
13.Moció del grup municipal Popular de control sobre la segona fase del projecte
de reordenació del trànsit a la ciutat.
14.Moció del grup municipal Popular de control sobre l'arranjament dels
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contenidors soterrats del municipi.
15.Moció del grup municipal Popular de control sobre la instal·lació de parades
d'autobús en superfície davant les dependències judicials del CETIS.
16.Moció del grup municipal Popular de control sobre la regulació del trànsit i
accés de vehicles a la zona portuària de la ciutat.
17.Moció del grup Municipal EPIC de control sobre l'artesania.
18.Moció del grup Municipal EPIC de control sobre l'ús privatiu de Can Botino.
19.Donar compte Decret d'aprovació factures amb Nota d'Objecció Exp.Obj.Ord
6/2017 - DECRET 2017-4819
20.Donar compte Decret d'aprovació factures amb Nota d'Objecció Exp.Obj.Ord
7/2017 - DECRET 2017-4776
21.Donar compte Decret d'aprovació Modif..2 Base 40ª Execució Pressupost
2017- DECRET 2017-5541
22.Donar compte Decret d'aprovació generació de crèdits per ingressos núm.
MP ORD 14/2017 - DECRET 2017-5632
C) Precs i preguntes
23.Preguntes del grup municipal EPIC, en relació al CETIS, i a l'aprovació
plenària de recolzament per part de l'Ajuntament a al difusió de la teoria del
Sr. Nito Verdera, sobre una possible relació entre Cristòbal Colon i Eivissa,
efectuada el 27 de setembre de 2012.

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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