Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/11

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1ª convocatòria: 30 / de novembre / 2017 a les 9:00
2ª convocatòria: 4 / de desembre / 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. Expedient 17027/2017. Declaració institucional 25 novembre
3. Expedient 12528/2017. Proposta d'acord per a l'aprovació de la concessió
d'una subvenció directa a favor de la FUNDACIO IGNASI WALLIS, per al
desenvolupament de programes assistencials destinats a millorar la qualitat
de vida de les persones amb manca d'autonomia, per realitzar les activitats
de la via diària del municipi durant els anys 2017 i 2018, així com l'esborrany
del conveni de col·laboració
4. Expedient 15339/2017. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Ajuntament per organitzar
cursos de llengua catalana en les convocatòries d'octubre 2017 - gener 2018 i
febrer-maig 2018
5. Expedient 15353/2017. Proposata d'acord per a l'aprovació del Conveni de
col·laboració entre l'Institut d'Estudis Eivissencs i l'Ajuntament per a la
realització del programa Voluntariats Lingüístic al municipi durant el curs
2017-2018
6. Expedient 11101/2017. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de
l'Ordenança Municipal de Regulació de l'Alcohol a la Ciutat d'Eivissa
7. Exp. 17897/2017. Proposta d’acord per a l'aprovació inicial del Reglament
d’Organització i Funcionament del Ple de l’Ajuntament d’Eivissa.
8. Exp.16527/2017. Proposta d'acord per a l'aprovació inicial de les directrius
per a l'aplicació d'indicadors en el contracte de Gestió de Servei Públic per la
recollida i transport de residus i neteja viaria i de platges del municipi.
9. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per impulsar mesures
de prevenció i actuació davant l'assetjament escolar dins i fora de les aules.
10.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per obrir el Port al
trànsit durant la temporada baixa.
11.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal d'efectuar, en el
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NOTIFICACIÓ

B) Activitat de control
18.Moció del grup municipal Popular de control sobre la resolució del contracte
«Servei d’assistència tècnica i jurídica per a la creació d’una mancomunitat
entre els municipis de Sant Antoni de Portmany i d’Eivissa per a la gestió dels
serveis de subministrament d’aigua potable i clavegueram dels dos municipis"
19.Moció del grup municipal Popular de control sobre la creació i posada en
marxa de la taula per la mobilitat de la ciutat d’Eivissa acordada pel Ple a
l’agost de 2017
20.Moció del grup municipal Popular de control sobre mesures dutes a terme per
al control de plagues al municipi.
21.Moció del grup municipal Popular de control sobre el projecte de reforma del
mercat nou i el seu finançament.
22.Moció del grup municipal Popular de control sobre l'estat de l'arbrat al
municipi.
23.Moció del grup municipal EPIC de control sobre mobilitat
24.Donar compte Decret d'aprovació generació de Crèdits per ingressos núm.
17/2017 - DECRET 2017-6455
25.Donar compte Decret d'aprovació factures amb Nota d'Objecció
EXp.Obj.Ord.9/2017 - DECRET 2017-6733
26.Donar compte Decret d'aprovació modificació de crèdits per transferències
núm.18/2017 - DECRET 2017-6956
C) Precs i preguntes
27.Preguntes del grup municipal Popular sobre la Fira World Travel Market 2017.

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
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termini màxim de seis mesos, una revisió de la senyalització del Municipi,
destinada a reemplaçar i/o adecentar les senyals que es troben en mal estat,
així com millorar les indicacions informatives, en especial les d'accés a Dalt
Vila i als molls d'embarcament
12.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal de substituir el
text de la Disposició Transitòria del Reglament d'organització i funcionament
del Ple
13.Moció del grup Municipal EPIC amb proposta d'acord per tal de substituir el
text de la Disposició Final del Reglament de organització i funcionament del
Ple
14.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal de substituir el
text de l'article 50 del Reglament d'organització i funcionament del Ple
15.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per no destinar cap
partida econòmica de l'Ajuntament, Patronats i empreses públiques o
qualsevol altre organisme d'aquest institució a aquells mitjans de comunicació
que publicitin anuncis relacionats amb la prostitució i el sexe.
16.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal de substituir el
text de l'article 47.3 del Reglament d'organització i funcionament del Ple
17.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal de substituir el
text de l'article 22 del Reglament d'organització i funcionament del Ple
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informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

