
 

 DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2019/1 El ple 

 

Rafael Ruiz González, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN, 

DISPOSO: 

 

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat: 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 1a convocatòria: 31 / de gener / 2019 a les 9:00
2a convocatòria: 4 / de febrer / 2019 a les 9:00

Lloc Saló de Sessions d'aquest Ajuntament 

 

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. 

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent: 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors
2. Exp. 67/2019. Proposta d'acord per a l'aprovació del Pla Estratègic de 

Subvencions de l'Ajuntament d'Eivissa i i dels seus organismes autonomos 
per a l'any 2019.

3. Expedient 814/2019. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de la cessió 
gratuïta mitjançant conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Eivissa i 
l'IBAVI respecte de parcel.la ubicada al carrer Xarch núm. 15, per a la 
construcció i promoció d'habitatges de VPO en règim de lloguer.

4. Expedient 10869/2017. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'incorporació a 
la documentació tècnica de la Revisió del PGOU de la nova fitxa relativa al 
desenvolupament del Sector 12.

5. Expedient 1254/2019. Moció que presenta el Grup Municipal Popular de 
l'Ajuntament d'Eivissa amb proposta d'acord per elaborar un calendari de les 
obres en curs en el municipi per part de totes les Administracions amb 
l'objectiu que no tornin a interferir en la temporada turística.

6. Expedient 1200/2019. Moció que presenta el Grup Municipal Popular de 
l'Ajuntament d'Eivissa amb proposta d'acord per a l'elaboració d'un cens dels 

 



 

comerços tradicionals minoristes que han tancat la seva activitat des de l'any 
2015 en el municipi d'Eivissa.

7. Expedient 1252/2019. Moció que presenta el Grup Municipal Popular de 
l'Ajuntament d'Eivissa amb proposta d'acord per instar a donar solució a 
l'altura dels guals d'accés a l'Hospital Insular.

8. Expedient 1210/2019. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de 
l'Ajuntament d'Eivissa amb proposta d'acord sobre el reforç i la posada en 
valor de les mesures contemplades en el Pacte d'Estat en matèria de 
violéncia de gènere.

B) Activitat de control
9. Donar compte del Decret núm. 2018-7151 de data 18.12.2018, pel qual 

s'aprova l'expedient, incrementant-se els crèdits de les partides de despeses 
del Pressupost Ordinari vigent que es relacionen, i que tenen caràcter 
d'ampliables.

10.Donar compte del Decret núm. 2018-7214 de data 21.12.2018, pel qual 
s'aprova l'expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm. 19/2018, 
dins del Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa vigent.

11.Donar compte del Decret núm. 2018-7248 amb data 27-12-2018, pel que 
s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 
22/2018, dins del vigent Pressupost Ordinari.

12.Donar compte del Decret núm. 2018-7249, de data 27-12-2018, pel qual 
s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 
20/2018.

13.Donar compte del Decret núm. 2018-7113 de data 13-12-2018, pel qual 
s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 
17/2018 dins del vigent Pressupost Ordinari.

14.Donar compte del Decret núm. 2018-7153 de data 18-12-2018, pel que 
s'aproven les factures corresponents a l'exp. obj. ord 6/20108.

15.Expedient 1029/2019. Donar compte informe Morositat Tresoreria i 
Intervenció, i informe Període Mitja de Pagament (PMP) referit al 3è i 4t. 
trimestre 2018.

16.Expedient 20485/2018 Donar compte de l'execució del pressupost 3er 
trimestre del 2018.

17.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre les decisions que pensa adoptar l'equip de govern en matèria 
de mobilitat en els pròxims mesos.

18.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre les jubilacions dels agents de la Policia Local d'Eivissa i les 
repercusions que es deriven d'aquesta situació.

19.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre la supresió de la partida de 2,3 milions d'euros per a la 
reforma del Mercat Nou d'Eivissa en els Pressupostos Generals de l'Estat de 
2019.

20.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament 
d'Eivissa sobre la no cessió d'un solar municipal per a la construcció del nou 
institut del municipi d'Eivissa.

21.Moció de control que presenta el Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC 
sobre el cumpliment del pla de mandat-medi ambient.

22.Moció de control que presenta el Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC 
sobre els taxis.

 



 

C) Precs i preguntes
23.Preguntes de la Sra. Cardona del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a si es 

cert que l'associació AVICEN va sol.licitar una sala per a realitzar la seua 
assemblea. 2.- Relativa a quin ha sigut el cost total de l'organització de les 
festes de Nadal 2018/2019.

24.Preguntes de la Sra. Mari del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a la relació 
de persones que han acudit a la Fira Internacional de Turisme de Madrid 
(FITUR) 2019 per part de l'Ajuntament d'Eivissa 2.- Relativa a quines 
activitats pròpies o organitzades per altres entitats o institucions ha participal 
l'Ajuntament d'Eivissa en l'esmentada Fira Turística.

25.Preguntes del Sr. Flores del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a quants 
expedients de propietaris particulars de solars que no compleixen la parcel.la 
mínima s'estan tramitant en aquests moments. 2.- Relativa a quants informes 
d'Avaluació d'Edificis s'han tramitat fins a la data.

26.Preguntes del Sr. Tur Ripoll: 1.- Relativa en quin punt es troba la redacció de 
la nova relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Eivissa. 2.- Relativa a 
quina data aproximada maneja l'equip de Govern per aprovar l'esmentada 
relació de llocs de treball.

27.Preguntes del Sr. Villalonga del Grup Municipal Moviment Ciutadà EPIC: 1.- 
Relativa a la marquesina d'autobús situada davant de la Delegació del 
Govern 2.- Relativa a la creació d'un itinerari per a rememorar la guerra civil 
3.- Relativa a quines zones de la ciutat té previst examinar la Policia Local per 
controlar la legalitat dels guals

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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