Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/11

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 1 / d’agost / 2019 a les 9:00
2a convocatòria: 6 / d’agost / 2019 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. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'excedent corresponent al període de
l'1de març de 2018 al 28 de febrer de 2019, del servei de regulació i control
de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública.
Expedient 9506/2019.
3. Proposta d'acord per a la concessió de les Medalles d'Or de la Ciutat.
Expedient 13312/2019.
4. Proposta d'acord per a l'aprovació de les festes locals del municipi d'Eivissa
per a l'any 2020. Exp.12851/2019
5. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadania
- Ibiza amb proposta d'acord per a la cessió de competències en els serveis
de transport públic urbans a la ciutat d'Eivissa per part del Consell. Expedient
16006/2019
6. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per a la
reducció del nombre de boies a instal·lar en la concessió administrativa
sol·licitada a la badia de Talamanca. Expedient 16007/2019
7. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadania
- Ibiza amb proposta d'acord relativa a la redacció definitiva d'un pla director
d'aigua per al municipi d'Eivissa. Expedient 16008/2019.
B) Activitat de control
8. Donar compte del Decret núm. 2019-3184 de data 19-05-2019, relatiu a la
modificació pressupostària per ampliacions de crèdit dins del vigent
Pressupost de la Corporació per a l'any 2019
9. Donar compte del Decret núm. 2019-3185 de data 19-05-2019, relatiu a
l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 5/2019, dins del
vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament.
10.Donar compte del Decret núm. 2019-3189 de data 20-05-2019, de generació
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NOTIFICACIÓ

C) Precs i preguntes
21.Preguntes del Sr. Algaba del Grup Municipal Ciudadanos - Partido de la
Ciudadania - Ibiza: 1.- Relativa a ¿Quins són els accessos al canal de natació
i quins d'ells compleixen amb la normativa d'accessibilitat? 2.- Relativa a ¿Per
què s'ha incomplert el contracte d'obertura del canal de natació i s'ha obert al
juliol quan s'hauria d'haver obert a l'abril? 3.- Relativa a les obertures parcials
de l'obra del Passeig de Figueretes.
22.Preguntes del Sr. Rodríguez del Grup Municipal Ciudadanos - Partido de la
Ciudadania - Ibiza: 1.- Relativa a ¿Quin volum d'aigua es consumeix
anualment en el municipi, per al reg de parcs, jardins i neteja de carrers? 2.Relativa a ¿D'aquest consum, quin percentatge procedeix d'aigua
regenerada? 3.- Relativa a ¿Que iniciatives ha pres l'Ajuntament en relació
amb la planificació d'infraestructures destinades a justificar la suficiència
d'aigua al municipi i la seva adaptació al Pla Hidrològic?

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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de crèdits per ingressos núm. 7/2019, dins del vigent Pressupost Ordinari de
la Corporació per a l'any 2019.
11.Donar compte del Decret núm. 2019-3909 de data 20-06-2019, de generació
de crèdits per ingressos núm. 8/2019, dins del vigent Pressupost Ordinari de
la Corporació per a l'any 2019.
12.Donar compte del Decret núm. 2019-3986 de data 26-06-2019, relatiu a
l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm. 9/2019, dins del
vigent Pressupost Ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa.
13.Donar compte del Decret núm. 2019-4454 de data 16-07-2019, relatiu a
l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per transferències núm.
11/2019, dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació
14.Donar compte del Decret núm. 2019-3220 de data 21-05-2019, relatiu a
l'aprovació de factures amb nota d'objecció exp. OBJ. ORD 1/2019.
15.Donar compte del Decret núm. 2019-3875 de data 19-06-2019, d'aprovació
de factures amb nota d'objecció exp. OBJ. ORD. 3/2019.
16.Donar compte dels escrits d'acceptació dels càrrecs en règim de dedicació
exclusiva.
17.Moció que presenta el Grup Municipal Popular, de control, a efectes de
conèixer l'estat d'execució de les obres, manteniment, reparació i neteja en
els centres escolars del municipi en període estival.
18.Moció que presenta el Grup Municipal Popular, de control, sobre el grau de
compliment de la modificació del contracte de neteja viària.
19.Moció que presenta el Grup Municipal Popular, de control, sobre l'estat de les
platges al nostre municipi.
20.Moció que presenta el Grup Municipal Popular, de control, sobre mobilitat

