Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/2

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 28 / de gener / 2021 a les 9:00
2a convocatòria: 1 / de febrer / 2021 a les 9:00

Lloc

Seu Electrònica
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 Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament d’Eivissa, els seus Organismes Autònoms i Consorci adscrit per
a l’any 2021.Expedient 672/2021.
3. Proposta d’acord per a l'aprovació del Pla Anual de Contractació de
l’Ajuntament d’Eivissa any 2021. Expedient 609/2021
4. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient sancionador en matèria de
protecció animal per infraccions tipificades greus a l'ordenança reguladora
(art. 103). Expedient 35925/2020
5. Moció que presenta el Grup Municipal Unides Podem amb proposta d’acord
per al control de preus de lloguer abusius, garanties per a les persones
arrendatàries i petits propietaris. Expedient 1628/2021
6. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per a la
creació d'un servei d'assessorament i tramitació administrativa dirigida a la
ciutadania. Vila Tràmits. Expedient 1670/2021
7. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord en
defensa de les nostres institucions pròpies recollides a la compilació de dret
civil de les illes balears i una fiscalitat justa aplicable als pactes successoris.
Expedient 1674/2021.
8. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per la
creació d'una prestació econòmica per a despeses de suministres bàsics a la
llar. Expedient 1685/2021
9. Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadania
Ibiza amb proposta d'acord relativa a instar al Govern Balear a que iniciï els
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NOTIFICACIÓ

tràmits per crear al municipi d'Eivissa una Escola de Formació. Expedient
1688/2021.
B) Activitat de control
10.Donar compte del Decret núm. 2020-6768 de modificacó pressupostària per
ampliacions de crèdit. Expedient 29924/2020
11.Donar compte del Decret núm. 2020-6773 de modificació de crèdits per
transferencies núm. 21/2020. Expedient 36579/2020
12.Donar compte del Decret núm. 2020-6774 de generació de crèdits per
ingressos núm. 20/2020. Expedient 36478/2020
13.Donar compte de l'informe de morositat del 4t trimestre de 2020. Expedient
1423/2021
14.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre l'estat de
desenvolupament del projecte del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del
Municipi d'Eivissa (PMUS)
C) Precs i preguntes
---

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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