Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/7

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 3 / d’agost / 2017 a les 9:00
2a convocatòria: 7 / d’agost / 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 aprovació festes locals del municipi d'Eivissa 2018. Exp.
11281/2017
3. Proposta d'acord Modificació Pressupostària núm. 12/2017 per Transferència
Crèdit entre diferents àrees de despesa. Exp.11317/2017
4. Proposta d’acord Conveni de Col·laboració amb l'Agència Balear de l’Aigua i
la Qualitat Ambiental (ABAQUA) per a la gestió i finançament de les obres de
reparació de l'emissari de Talamanca. Exp.18208/2017
5. Proposta d’acord pel reintegrament de les amortitzacions de les inversions
contemplades en les tarifes subministrament d’aigua potable aprovades per
aquest Ajuntament. Exp.5373/2017.
6. Proposta d’acord amb el Govern de les Illes Balears relatiu al finançament del
deute d'aquest Ajuntament per subministrament d'aigua en alta.
Exp.11698/2017.
7. Expedient 9034/2017. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal Reguladora
dels Informes d'Evaluació d'Edificis.
8. Expedient 7604/2016. Modificació puntual del PEPRI de sa Penya. Aprovació
definitiva
9. Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord en materia educativa.
10.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per redactar una
instrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social i
medioambiental.
11.Moció del grup municipal EPIC amb proposta d'acord per tal que l'Ajuntament
sol·liciti a l'Autoritat Portuària que en relació a l'àrea marítima enfront de ses
Figueretes i entre els illots Negre, ses Rates i Malvines Nord la denegació de
fondeig d'embarcacions, així com sancionar a aquelles que fondeigin sense
l'oportú permís.
12.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord per a la creació i
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posada en marxa de la 'Taula de Mobilitat'.
13.Moció del grup municipal Popular amb proposta d'acord sobre els projectes a
finançar a càrrec de l'Impost del Turisme Sostenible.
B) Activitat de control
14.Moció del grup municipal Popular de control sobre el règim de dedicació
exclusiva del regidor Sr. Ribas Ferrer.
15.Moció del grup municipal Popular de control sobre l'establiment Keeper.
16.Moció del grup municipal Popular de control sobre el funcionament de la
'Línea Verde'.
17.Mocio del grup Municipal EPIC de control sobre el Port.
18.Mocio del grup Municipal EPIC de control sobre l'aparcament de sa
Colomina.
19.Mocio del grup Municipal EPIC de control sobre la benzinera del CETIS.
20.Mocio del grup Municipal EPIC de control sobre negocis de ses Feixes.
21.Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de la
concessió dels "XXIV Premis Literaris Ciutat d'Eivissa 2016"
22.Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de la
concessió dels "Premis Rua de Carnaval 2017"
23.Donar compte Decret factures amb Nota d'Objecció Exp.Obj.Ord núm.5/2017
DECRET 2017-3979
24.Donar compte Decret modificació de crèdits per transferències núm.9/2017
DECRET 2017-4045
25.Donar compte Decret generació de crèdits per ingressos núm.10/2017
DECRET 2017-4049
26.Donar compte Decret modificació de crèdits per transferències núm.11/2017
DECRET 2017-4404
27.Donar compte Decret generació de crèdits per ingressos núm.13/2017
DECRET 2017-4447

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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C) Precs i preguntes
28.Preguntes del grup municipal EPIC, en relació al Fons Pitius de Cooperació i
en relació a les reunions per determinaer el projecte de la Casa de la Música.

