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DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/4

PLE

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:

Atès que com a conseqüència de lo anteriorment exposat, es va aprovar una
modificació de l'article 46 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local, possibilitant-se
la celebració de sessions i adopció d'acords a distància per mitjans electrònics i
telemàtics.
Vist l'acord de la Junta de Portaveus favorable a que el Ple ordinari del mes d'abril de
celebri de forma telemàtica, mitjaçant el present i de conformitat al previst a l’article
46.3 de la Llei 7/1985, RESOLC:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DECRET

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 30 / d’abril / 2020 a les 9:00
2a convocatòria: 4 / de maig / 2020 a les 9:00

Forma de celebració

A distància, telemàticament, mitjançant l’aplicació Zoom.

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
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Secretari Acctal
Data Signatura: 27/04/2020
HASH: f7d158cc22a9e3427d5a495227b11fbd

Ateses les condicions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu sanitari que
ha provocat l'evolució del Covid -19 en la que ens trobem actualment, que impedeix i
dificulta de manera manifesta el normal funcionament del règim presencial de les
sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament.

Número: 2020-2473 Data: 27/04/2020

Atesa la situació generada amb motiu de l’evolució del Covid-19 ( Coronavirus ), que
ha motivat la declaració d’estat d’alarma segons es preveu al Reial Decret 463/2020,
de 14 de març,

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de les Bases específiques
reguladores de les subvencions de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa.
Expedient 3782/2020.
3. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de les Bases específiques
reguladores de les subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material
didàctic per a escoles amb alumnat empadronat al municipi d’Eivissa.
Expedient 3536/2020.
4. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de les Bases específiques
reguladores de les subvencions destinades a les associacions de vecins per a
projectes d'activitats de l’Ajuntament d’Eivissa. Expedient 3651/2020.
5. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de les Bases específiques
reguladores de les ajudes per a estudiants de grau i formació professional del
municipi d’Eivissa. Expedient 2504/2020
6. Proposta d'acord per a l'aprovació de les Bases específiques reguladores de
les beques per a la realització de pràctiques de laboratori en matèria
d'arqueologia de l'Ajuntament d’Eivissa. Expedient 4121/2020
7. Proposta d'acord per a l'aprovació de Bases específiques reguladores dels
premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà de l'Ajuntament d’Eivissa. Expedient 2502/2020
8. Proposta d'acord per a l'aprovació de les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions al lloguer d'habitatge per a joves del municipi
d’Eivissa. Expedient 2499/2020
9. Proposta d'acord per aprovar la renovació dels membres del Consell Municipal
de Participació Ciutadana. Expedient 8008/2020
10.
Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva de l’Ordenança municipal
reguladora de la via pública i zones de titularitat privada d’ús públic de
l’Ajuntament d’Eivissa. Expedient 8814/2019
11.
Proposta d'acord per a l'estimació parcial / desestimació al·legacions, i
aprovació definitiva de la modificació de la Secció I, Capítulo IV (ordenacions
circulatòries especials) relativa a zones ACIRE i normes concordants de
l’Ordenança de Circulació del municipi d’Eivissa. Expedient 17955/2018
12.
Proposta d’acord per a l’aprovació de reconeixement extrajudicial de
crèdits de factures amb omissió funció Interventora per manca de tramitació
del corresponent expedient – EXP. OMFI ORD 1/2020 (CTE.413 SIN EXP).
Expedient 7306/2020
13.
Proposta d’acord per a l’aprovació de reconeixement extrajudicial de
crèdits de factures amb omissió funció Interventora per manca de consignació
pressupostària i suficient – EXP. OMFI ORD 2/2020 (CTE.413 SIN CONS).
Expedient 7354/2020
14.
Proposta d'acord per a la ratificació de l’aprovació de factures
corresponents a exercicis anteriors de l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits número 1/2020. Expedient 6684/2020
15.
Proposta d'acord per a la rarificació de l'aprovació de factures
corresponents a exercicis anteriors de l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits número 2/2020. Expedient 7216/2020.

DECRET

A) Part resolutiva

29.
Donar compte dels Decrets d'aprovació de la Liquidació del Pressupost
corresponents a l'any 2019, de l'Ajuntament d'Eivissa, Patronats Municipals
d'Esports, Música, Museu d'Art Contemporani, així com del Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat. Expedient 3734/2020
30.
Donar compte del Decret número 2020-1358 de data 2 de març de
2020, relatiu a la modificació de crèdits del Pressupost Ordinari d’aquesta
Corporació per a l’any 2020. Expedient 5640/2020
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B) Activitat de control

DECRET

16.
Proposta d'acord per a l'aprovació de la modificació de crèdit per
transferències número 2/2020, entre partides de diferent àrea de despesa
(COVID-19) del pressupost ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa. Expedient
8318/2020
17.
Proposta d’acord per a l’aprovació de la modificació del pacte regulador
de les condicions laborals del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa.
Expedient 6955/2020
18.
Proposta d’acord per a l'aprovació de la modificació parcial de la
plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Eivissa.
Expedient 9708/2020
19.
Proposta d’acord per a l’aprovació de la forma de recuperació d'hores
vinculades al permís retribuït recuperable per a les persones treballadores de
l’Ajuntament d’Eivissa. Expedient 8309/2020
20.
Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadania amb proposta d'acord per a la instal.lació de pedals, accessos per
minusvàlids i placa identificadora en braile en les galledes d'escombraries de
la ciutat. Expedient 9803/2020.
21.
Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord
sobre la línia de subvenció Autònoms i Pimes. Expedient 9828/2020
22.
Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord
sobre la situació laboral i professional dels treballadors de la Policia Local del
municipi. Expedient 9824/2020
23.
Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord
sobre las mesures de protecció als treballadors municipals davant el COVID
19. Expedient 9823/2020
24.
Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord
per a l'adopció de mesures en matèria de Benestar social amb motiu del
COVID 19. Expedient 9819/2020
25.
Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord
sobre la rebaixa de les taxes de les escoletes municipals per a l'exercici 2020.
Expedient 9826/2020
26.
Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord
sobre línia de subvenció lloguer habitatge habitual. Expedient 9817/2020
27.
Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord
sobre la rebaixa dels tributs municipals per l'exercici 2020. Expedient
9814/2020.
28.
Moció que presenta el Grup Municipal Unides Podem amb proposta
dʼacord per a la donació de la totalitat de les assignacions econòmiques dels
partits polítics a Benestar Social. Expedient 9807/2020

31.
Moció de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadania, sobre l'avanc a la redacció del Pla d'Emergència Municipal
d'Eivissa (PEMUEI) i les mesures socials i econòmiques que contempla.
C) Precs i preguntes
---
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