Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/3

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 30 / de març / 2017 a les 9:00
2a convocatòria: 3 / d’abril / 2017 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 Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm.3/2017 (Exp.
2851/2017)
3. Proposta d'acord Modificació Pressupostària Crèdit Extraordinari núm. 4/2017
(Exp. 5276/2017)
4. Expediente 5271/2017. Declaracio institucional 8 Març
5. Modificació dels Estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
(Exp.1099/2017)
6. Expediente 10083/2016. Aprovació Reglament del Voluntariat
7. Moció dels Grups Municipals PSOE i Guanyem amb proposta d'acord per
instar al Ministeri de Defensa a cedir la gestió de la residencia Militar
d'Eivissa, al Ministeri de l'Interior a la construcció d'habitatges als terrenys
sobrants de la nova Comissària de Policia per lloguer a forces i cossos de
seguretat, i als representants de l'illa d'Eivissa al Congrés i al Senat a
presentar i defensar la modificació de la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.
8. Moció del Grup Municipal EPIC amb proposta d'acord per convocar amb
caràcter extraordinari i urgent, en el termini de quinze dies, la Mesa General
de Negociació del Personal funcionari de l'Ajuntament per tractar la jornada
laboral de la policia local, l'equiparació de sous i horaris amb la resta de
personal funcionari i regulació dels serveis extraordinaris i dies cedits
9. Moció del Grup Municipal EPIC amb proposta d'acord per obrir una
negociació amb els propietaris de ses Feixes des Prat de Vila, destinada a
l'adquisició i/o arrendament dels mateixos, utilitzar solars municipals com a
immobles objecte de permuta i sol·licitar al Govern i al Consell forns
extraordinaris per al manteniment i protecció de ses Feixes
10.Moció del Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per impulsar un
acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a la
tramitació i aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2017
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11.Moció del Grup Municipal Popular amb proposta d'acord sobre l'Impost sobre
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
12.Moció del Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per accelerar la
tramitació del Pla Especial de ses Feixes del Prat de ses Monges.
13.Moció del Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per posar en marxa
un pla urgent de millora i rehabilitació de Dalt Vila.
14.Moció del Grup Municipal EPIC amb proposta d'acord sobre el canvi de sentit
de les Avingudes Ignasi Wallis, Bartomeu de Roselló i Santa Eulàlia
B) Activitat de control
15.Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre la contracta de neteja
16.Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre el Departament d'Activitats
17.Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre el disseny de tarifes del
CETIS
18.Moció del Grup Municipal Popular de control sobre les actuacions dutes a
terme per a la anul·lació de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2016.
19.Moció del Grup Municipal Popular de control sobre la tramitació del Pla
General d'Ordenació Urbana d'Eivissa
20.Moció del Grup Municipal Popular de control sobre les mesures i actuacions
dutes a terme per a la liquidació de la societat pública 'Iniciatives Municipals
de Vila, S.A.' (IMVISA).
21.Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre establiments il·legals a ses
Feixes
22.Canvi components Grup Popular a la Comissió Informativa de Benestar
Social, Cooperació al Desenvolupament i Nova Ciutadania
23.Decret 2017-1050 d'aprovació PM ORD. 1-2017 per incorporació de
romanents
24.Decret 2017-1049 d'aprovació PM ORD. 2-2017 per generació de crèdits
25.Decret 2017-1327 d'aprovació PM ORD. 3-2017 per transferències de crèdits
C) Precs i preguntes
---

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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