
 

 NOTIFICACIÓ

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2018/8 El ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 31 / de maig / 2018 a les 9:00
2ª convocatòria: 4 / de juny / 2018 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. Exp. 4326/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de 

Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 2/2018. 
3. Exp.8385/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de l'expedient de 

modificació pressupostària núm. MP ORD 6/2018. 
4. Expedient 8488/2018. Moció conjunta del grups municipals PSOE i Guanyem, 

amb proposta d'acord, per demanar al Parlament Europeu rebutjar la creació 
d'un Producte Paneuropeu de Pensions Individuals (PEPP) proposat per la 
Comissió Europea. 

5. Expedient 8489/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta, 
d'acord, per instar al Govern Balear a obrir totes les necessitats sanitàries de 
l'illa d'Eivissa i garantir la salut dels seus veïns per sobre de qualsevol altre 
consideració. 

6. Expedient 8490/2018. Moció del grup Municipal Popular, amb proposta 
d'acord, per realitzar totes les gestions necessàries per dotar al col·legi públic 
Can Misses d'un nou menjador escolar. 

7. Exp. 8481/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per 
donar suport a la celebració del 40 aniversari de la constitució espanyola. 

8. Expedient 8492/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta 
d'acord, per reprovar al regidor de Mobilitat per les seves responsabilitats 
directes a l'actual situació de trànsit a la Ciutat. 

9. Expedient 8491/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta 
d'acord, per reprovar a la regidoria responsable d'Obres Públiques per les 
seves responsabilitats directes a l'actual situació de la Ciutat. 

10.Exp. 8485/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per 
realitzar una auditoria de les contractacions efectuades per l'Ajuntament 
d'Eivissa a les empreses de l'ex regidor d'Hisenda, Ildefons Molina Jiménez, 

 



 

durant el anys 2003 a 2011. 
11.Exp. 8487/2018. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, sobre 

"Medidas Anticorrupción". 

B) Activitat de control
13.Donar compte del Decret núm. 2607/2018, de revocació de la delegació 

genèrica efectuada al Sr. Ildefonso Molina i nomenant nou regidor a la Junta 
de Govern i nous Tinents d'Alcalde 

14.Donat compte del Decret núm. 2621/2018, de nova organització municipal 
15.Donar compte de l'escrit del grup municipal Socialista comunicant nous 

portaveus 
16.Donar compte Execució Pressupostària 1er trimestre 2018. 
17.Donar compte de l'enviament al M.E.H de la informació relativa al "Plan 

Presupuestario a Medio Plazo 2019-2021 
18.Donar compte del Decret d'aprovació de factures amb nota d'Objecció 

Exp.Obj.Ord.1/2018. DECRET 2018-2551 
19.Moció del grup municipal Popular de control sobre l'aplicació de l'ordenança 

reguladora de guals 
20.Moció del grup municipal Popular de control sobre la tala d'arbres al municipi 
21.Moció del grup municipal EPIC de control sobre el departament de Mobilitat 

C) Precs i preguntes
22.Preguntes del grup municipal Popular sobre l'eliminació de la rampa d'accés 

de la marquesina del CETIS, queixes que ha rebut la Policia Local pel soroll 
de l'IMS i balanç de la Fira d'Artesania després de la reua reubicació al 
Passeig de Vara de Rey 

23.Preguntes del grup municipal Popular sobre parada de taxis al Port, les 
instal·lacions temporals de platges i la recogida d'algues acumulades a les 
platges.. 

24.Preguntes del grup municipal Popular sobre la tramitació administrativa de 
l'edifici de sa Carrossa declarat en ruina, i els Pressupostos Participatius. 

25.Preguntes del grup municipal Popular sobre l'estat actual d'obres acabades 
recentment a la ciutat, i les causesque han motivat el retard en la concessió 
de les llicències estacionals de taxi. 

26.Preguntes del grup municipal EPIC sobre el servei extern de l'empresa 
GESTION 400, sobre l'escrit presentat pel sindicat CSIF i sobre la data 
prevista per a l'obertura de l'estaió del CETIS 

 

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.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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