Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/14

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 24 / d’octubre / 2019 a les 9:00
2a convocatòria: 28 / d’octubre / 2019 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 per a la declaració institucional de l'Ajuntament d'Eivissa
davant la problemàtica de la proliferació de serps a la nostra illa. Expedient
28023/2019.
3. Proposta d'acord per a l'aprovació del nou conveni col.lectiu per al personal
laboral de l'Ajuntament d'Eivissa. Expedient 27733/2019
4. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del
Patronat Municipal de Música. Expedient 8548/2019.
5. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per a la
instal·lació a la ciutat de més banys públics i àrees d'esbarjo per a mascotes.
Expedient 27917/2019.
6. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per a
l'execució de les infraestructures necessàries per a la separacio de la xarxa
de pluvials i residuals de la ciutat d'Eivissa. Expedient 27906/2019.
7. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord en
matèria d'habitatge. Expedient 27918/2019
8. Moció que presenta el Grup Municipal Unides Podem amb proposta d'acord
per a la defensa del dret d'accés a l'habitatge de les persones residents al
municipi d'Eivissa i per a la declaració del municipi en situació d'emergència
habitacional. Expedient 27929/2019
9. Moció que presenta el Grup Municipal Unides Podem amb proposta d'acord
per a declarar l'emergència climàtica al municipi d'Eivissa. Expedient
27935/2019.
B) Activitat de control
10.Donar compte del Decret número 2019-5493 de data 05-09-2019, d'aprovació
de l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 13/2019 dins
del vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa.
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NOTIFICACIÓ

11.Donar compte del Decret número 2019-5645 de data 16-09-2019, d'aprovació
de l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 14/2019, dins
del vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa.
12.Donar compte del Decret número 2019-6080 de data 3-10-2019, d'aprovació
de l'expedient de Generació de Crédits per Ingressos núm. 15/2019 dins del
Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa.
13.Donar compte del Decret número 2019-6081 de data 3-10-2019, d'aprovació
de l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 16/2019 dins
del vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa.
14.Donar compte del període mitjà de pagament (PMP) referit al 2n. trimestre de
l'exercici any 2019 (TESINF2019/0107)
15.Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 2n. trimestre de
l'exercici 2019 (TESINF 2019/0131 informe morositat de tresoreria i
intervenció).
16.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular a efectes de
conèixer l'estat de desenvolupament del Pla Especial de Ses Feixes del Prat
de ses Monges.
17.Moció de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía-Ibiza sobre el contracte per a la gestió del servei d'abastament
d'aigua potable i clavegueram.
C) Precs i preguntes
18.Preguntes del Sr. Rodríguez, del Grup Municipal Ciutadans: 1.- En relació a si
s'ha requerit a Aqualia la finalització de la pròrroga tàsita del contracte 2.- En
relació a la inversió que s'ha realitzat des de la data (octubre de 2015) en què
va finalitzar la pròrroga del contracte 3.- En relació a la data que té prevista
l'Ajuntament licitar el nou contracte de concessió del servei.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
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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.

