
 

NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/10 El ple 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1ª convocatòria: 28 / de juny / 2018 a les 9:00
2ª convocatòria: 2 / de juliol / 2018 a les 9:00

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
- Part resolutiva
        - Propostes d’Alcaldia i regidors i regidores amb delegació

2. Exp.  7064/2018.  Proposta  d'acord  per  a  l'aprovació  de  la  Bonificació  o 
Exempció Tributària.

3. Expedient 7524/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'excedent de la 
recaptació  anual  del  servei  de  regulació  i  control  de  l'estacionament  de 
vehicles  amb limitació  horària  a  la  via  pública  (Ora)  Període  01.03.2017  - 
28.02.2018.

4. Exp. 9396/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació d’anul·lació d'obligacions 
reconegudes  i  ordres  de  pagaments  pendents  d'exercicis  tancats. 
EXP.BAJ.GTOS.ORD.1/2018

5. Exp. 10390/2018. Proposta canvi de nomenaments a Òrgans Col·legiats.
6. Expedient 10869/2017. Proposta d'acord per a la modificació de les normes 

urbanístiques aprovades provisionalment revisió PGOU 1987
7. Expedient 10034/2018. Declaració institucional Dia Internacional Orgull LGTBI.

- Mocions amb proposta d’acord:
8. Expedient  10288/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta 

d'acord, sobre la crisi dels focus de mosques en el quiròfans de l'Hospital de 
Can Misses.

9. Expedient  10289/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta 
d'acord, per sol·licitar al Consell General del Poder Judicial la creació d'un nou 
Jutjat Especialitzat en família a Eivissa.

10. Expedient  10290/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb 
proposta d'acord, per a la cessió d'ús dels terrenys exteriors de la casa de Can 
Tomeu per ser destinats a horts urbans per a persones en situació legal de 
jubilació.

11. Expedient  10329/2018.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb 
proposta d'acord, per facilitar la construcció d'habitatges protegits.

 



 

12. Expedient 10331/2018. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta 
d'acord, en relació a l'Operador del Servei de GPS als Taxis.

- Propostes d’iniciativa popular.

- Activitat de control
            - Decrets i comunicacions:

13. Donar compte del Decret núm. 2018-3342 revocació de les delegacions 
genèriques efectuades a la Regidora Sra. Estefania Torres, i nova delegació a 
la regidora Sra. Rosa María Rubio

14. Donar  compte  del  Decret  núm.  2018-3343  de  revocació  del 
nomenament efectuar al regidor Sr. José Juan Tur Cardona com a membre de 
la Junta de Govern Local, i nomenament de la regidora Sra. Rosa Marí Rubio 
García com a membre de la Junta de Govern Local en substitució del Sr. Tur 
Cardona.

- Presentació d’informació.
- Mocions de control.

15. Donar compte de l'escrit de l'Alcalde, Sr. Rafael Ruiz, en nom del grup 
municipal  Socialista  comunicant  canvis  de  nomenaments  a  les  Comissions 
Informatives.

16. Exp.  10246/2018.  Donar  compte  informe  Morositat  Tresoreria  i 
Intervenció, i informe Període Mitja de Pagament (PMP) referit al 1r Trimestre 
2018.

17. Donar  compte  Decret  d'aprovació  de  crèdits  per  transferències 
núm.7/2018. DECRET 2018-2992

18. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local, per a l'aprovació 
de  la  concessió  dels  Premis  d'Aparadorisme  Nadalenc  2017. 
Exp.Obj.Ord.2/2018.

19. Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre l'estat del Port i Sa 
Penya.

20. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre l'abalisament de la 
platja  de  Ses  Figueretes  i  les  instal·lacions  temporals  a  les  platges  del 
municipi.

21. Moció  del  grup  municipal  Popular,  de  control,  sobre  la  mobilitat  al 
municipi d'Eivissa.

22. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la modificació del 
contracte de neteja viària.

23. Moció  del  grup  municipal  Popular,  de  control,  sobre  la  neteja  dels 
torrents del municipi.

- Precs i preguntes
24. Preguntes del grup municipal EPIC, en relació al CETIS, en relació a 

l'aparcament de sa Colomina, i en relació als bancs situats a can Misses, front 
a la vorera de "Multicines".

25. Preguntes  del  grup  municipal  Popular,  sobre  el  restaurant  ‘Cavalli’, 
sobre el projecte MEDSALT-2, i sobre el compliment del reglament d'entrada 
de taxis a la zona portuària.

26. Preguntes del grup municipal Popular, sobre la reforma del Passeig de 
ses Figueretes, sobre les actuacions contingudes en el  Pla d'Actuacions en 
Matèria de Política Lingüística per al quinquenni 2016-2012 i sobre el pla de 
conservació, protecció i recuperació de ses Feixes.

27. Preguntes del grup municipal Popular, sobre el dispositiu TPV per al 
cobrament de sancions mitjançant targetes de crèdit de la Policia Local i sobre 

 



 

les freqüències i els horaris de la neteja amb aigua a pressió del carrer Madrid.
28. Preguntes  del  grup  municipal  Popular,  sobre  els  contenciosos 

interposats contra l'Ajuntament d'Eivissa per incomplir presumptament l'article 
20 de la  LPGE en els  exercicis  pressupostaris de 2016 i  de 2017 i  sobre 
l'actual  pròrroga  il·legal  de  la  contracta  del  servei  municipal  de 
subministrament d'aigua potable i clavegueram.

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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