Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/13

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 21 / de desembre / 2020 a les 9:00
2a convocatòria: 23 / de desembre / 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'aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa
per a l'exercici 2021. Expedient 35735/2020
3. Proposta d'acord per a l'aprovació de la Plantilla de Personal per a l'any 2021.
Expedient 34436/2020.
4. Proposta d'acord d'aprovació Relació Llocs de Treball de personal funcionari i
laboral per a l'any 2021. Expedient 34879/2020.
5. Proposta d'acord per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la
Taxa Servei de Recollida i Eliminació d'Escombraries. Expedient 34881/2020.
6. Proposta d'acord aprovació factures amb Omissió Funció Interventora OMFI
ORD 6/2020. Expedient 34809/2020.
7. Proposta d'acord d'aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm.
6/2020. Expedient 33543/2020
8. Proposta d’acord d’aprovació conveni col·lectiu per al personal laboral del
Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa. Expedient
35821/2020
9. Proposta d'acord per a la modificació puntual de determinats articles de les
normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de 1987 (Pgou
1987) d’Eivissa. Expedient 25650/2020
10.Proposta d'acord per a l'aprovació de pròrroga anual del Conveni de
col·laboració entre el Consell Insular i l'Ajuntament d'Eivissa per a la posada
en funcionament de l'estació d'autobusos del Centre de transferència
intermodal i de serveis Cetis. Expedient 4758/2016
11.Proposta d'acord per a l'acceptació expressa del càrrec de Patró Nat a la
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Fundació Carloandrés. Expedient 12810/2019
12.Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Institut
d'Estudis Eivissencs i l'Ajuntament d'Eivissa per a la realització del programa
Voluntariat Lingüístic al municipi d'Eivissa durant el curs 2020-2021.
Expedient 25793/2020
13.Proposta d'acord per al reconeixement dels serveis prestats al personal
jubilat exercici 2020. Expedient 34885/2020.
B) Activitat de control
14.Donar compte del Decret 2020-6632 de data 14/12/2020. Expedient
35148/2019
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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