Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/12

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 26 / de novembre / 2020 a les 9:00
2a convocatòria: 30 / de novembre / 2020 a les 9:00

Lloc

SEU ELECTRÒNICA
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 la Declaració institucional 25 de novembre de 2020:
Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Expedient
31840/2020.
3. Proposta d'acord per a la concessió condecoracions autonòmiques i
municipals a agents de la Policia Local d'Eivissa 2020. Expedient
29593/2020.
4. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de la resolució del contracte de
concessió demanial d'ús i explotació del quiosc bar situat al Passeig Juan
Carlos l. Expedient 21962/2020.
5. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de la proposta de modificació núm. 3
del contracte de gestió de servei públic de recollida de residus sòlids urbans,
el seu transport a l'abocador, neteja viària i platges del TM Eivissa. Expedient
30655/2020
6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista amb proposta d'acord
relativa al suport del karate com esport olímpic. Expedient 33723/2020
7. Moció que presenta el Grup Municipal Unides Podem amb proposta d’acord
per a frenar la proliferació de les cases d’apostes. Expedient 33686/2020
8. Moció que presenten els grups municipals PSOE i Unides Podem per a
l'aprovació de la Declaració institucional sobre la situació al Sahara
Occidental. Expedient 33932/2020
9. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía Ibiza amb proposta d'acord per l'estudi d'una línia d'ajudes per subvencionar
les obres de millora d'accesibilitat als comerços i edificis de titularitat privada
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NOTIFICACIÓ

destinats a vivenda. Expedient 33738/2020
B) Activitat de control
10.Donar compte de l'informe de morositat tresoreria i intervenció, i informe del
període mitjà de pagament (PMP) referit al 3r trimestre de 2020. Expedient
29838/2020
11.Donar compte del Decret 2020-5951 d'aprovació modificació crèdits per
transferències núm. 17/2020. Expedient 30290/2020
12.Donar compte del Decret 2020-5975 de generació de crèdits per ingressos
núm. 18-2020. Expedient 30305/2020
13.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en matèria
d'autònoms i PYMES
14.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en ralació a l'estat
d'abandonament del barri de Platja de'n Bossa
15.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en matèria de
Policia Local i les dotacions de personal
16.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en relació a l'estat
d'abandonament del barri de Cas Serres
C) Precs i preguntes
---

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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