Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2022/2

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 24 / de febrer / 2022 a les 9:00
2a convocatòria: 28 / de febrer / 2022 a les 9:00

Lloc

Saló de Sessions d'aquest Ajuntament
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Expedient 5856/2022
3. Proposta d'acord per a la subscripció del Conveni de col·laboració entre
l’Institut Balear de l’Habitatge i l’Ajuntament d’Eivissa per gestionar el servei
d’acompanyament a la ciutadania en matèria d’habitatge. Expedient
5332/2022
4. Proposta d'acord d'aprovació dels Plans de salvament per a les platges del
municipi d'Eivissa. Expedient 46821/2021
5. Proposta d'aprovació definitiva Modificació Puntual Pla Parcial del Polígon 32.
Expedient 33806/2020
6. Proposta d'acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall d’una parcel·la
situada a l’avinguda Pere Matutes Noguera 66, al T.M. d’Eivissa. Expedient
8326/202
7. Moció que presenta el Grup municipal Popular amb proposta d'acord per a la
creació d'habitatges al solar de la Comissaria i revisar la indemnització per
residència dels funcionaris. Expedient 5866/2022
8. Moció que presenta el Gup Municipal Popular amb proposta d'acord per una
major dotació de les aportacions a les entitats del Tercer Sector Social.
Expedient 5870/2022
9. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per la
millora de la transparència municipal. Expedient 5898/2022
B) Activitat de control
10.Donar compe de l'informe PMP i morositat 4t trimestre 2021. Expedient
3102/2022
11.Moció de control que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la
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NOTIFICACIÓ

Ciudadanía Ibiza sobre el calendari de plaços per a la implantació de les
mesures establertes en les línies estratègiques del PMUS de Eivissa i altres
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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