Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/9

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 25 / de setembre / 2020 a les 9:00
2a convocatòria: 29 / de setembre / 2020 a les 9:00

Lloc

VIRTUALMENT DE FORMA TELEMÀTICA
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://eivissa.sedelectronica.es»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa per a la concessió
demanial d’ús privatiu, temporal i gratuït de l’edifici municipal Sa Consigna o
Sanitat Exterior, propietat d’aquest consistori a favor del Consell Insular
d’Eivissa. Expedient 9282/2019.
3. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni col·lectiu per al personal
laboral del Patronat Municipal d’Esports de l'Ajuntament d'Eivissa. Expedient
24515/2020.
4. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni col·lectiu per al personal
laboral del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa. Expedient
24629/2020.
5. Proposta d'acord per a l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 4/2020. Expedient 22760/2020.
6. Proposta d'acord per a l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 5/2020. Expedient 24175/2020.
7. Proposta d’acord per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits
núm. 14/2020 finançats amb el romanet de Tresoreria del Pressupost
Ordinari. Expedient 22289/2020.
8. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía-Ibiza amb proposta d'acord amb relació als camins escolars.
Expedient 24789/2020.
9. Moció que presenta el Grup Municipal Unides Podem amb proposta d'acord
per a la retirada de totes les referències i al·lusiona a Joan Carles I existents
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al municipi d'Eivissa. Expedient 24768/2020
10.Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía-Ibiza amb proposta d'acord en relació a la reclamació de mesures
de garantia per la seguretat i convivència ciutadana davant la ocupació il·legal
de vivendes. Expedient 24793/2020
B) Activitat de control
11.Donar compte del Decret 2020-4941 de generació de crèdits per ingressos
núm. 12/2020. Expedient 22629/2020
12.Donar compte del Decret 2020-4990 d'aprovació modificació de crèdits per
transferències núm. 13/2020. Expedient 22640/2020
13.Donar compte del Decret 2020-4958 d'aprovació modificació pressupostària
per ampliacions de crèdit núm. 15/2020. Expedient 22655/2020
14.Donar compte de l'Execució del Pressupost 1er trimestre 2020. Expedient
24331/2020
15.Donar compte de l'Execució del Pressupost 2n trimestre 2020. Expedient
24332/2020
16.Donar compte de l'escrit rebut de l'Agència Balear de l'aigua i qualitat
ambiental en relació a la Moció amb proposta d'acord presentada pel Grup
Municipal Popular al Ple anterior sobre el servei de neteja del litoral.
Expedient 19415/2020
17.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en matèria
d'Autònoms i PIMES
18.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en matèria
d'infrahabitatges
19.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre la línia
d'ajudes per a l'adquisició de dispositius digitals
20.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre el Mercat Nou
21.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular en matèria de
política de vivenda

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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C) Precs i preguntes
---

