Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/12

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 2 / d’agost / 2018 a les 9:00
2a convocatòria: 6 / d’agost / 2018 a les 9:00

Lloc

Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
- Part resolutiva
- Propostes d’Alcaldia i regidors i regidores amb delegació.
2. Exp. 7503/2018. Proposta d’acord per a l'aprovació definitiva de la modificació
núm. 2 del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids
urbans, transport a l’abocador, neteja viaria i platges del TM d'Eivissa entre
l’Ajuntament d’Eivissa i l'empresa “VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES
S.A. (VALORIZA S.A.)”.
3. Expedient 11559/2018. Proposta d'acord per a la concessió de Mencions
Honorífiques Especials.
- Mocions amb proposta d’acord:
4. Expedient 12419/2018. Moció del grup municipal Guanyem, amb proposta
d'acord, en relació al desenvolupament de l'espai comunitari en llengua
catalana.
5. Exp. 12356/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord,
sobre el Règim Especial de les Illes Balears (REIB).
6. Exp.12353/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per
regular el pagament fraccionat del cànon de les Llicències Estacionals de
Taxi.
7. Expedient 12364/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta
d'acord, sobre l'adopció de mesures per fer possible l'accés del camió de
bombers a la Via Púnica i a altres carrers -especialment del nucli històric- del
Municipi.
8. Expedient 12387/2018. Moció del grup municipal Popular, amb proposta
d'acord, sobre mesures per eradicar els assentaments il·legals i acabar amb
les acampades il·legals en el Municipi.
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NOTIFICACIÓ

9. Expedient 12388/2018. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord,
per tal de sol·licitar a l'Autoritat Portuària de Balears la cessió i/o entrega de la
plaça d'es Martell, així com les edificacions que es troben construïdes a la
mateixa, i efectuar una programació d'actes culturals, socials, esportius a dit
espai amb l'objecte de revitalitzar i potenciar la zona.
- Propostes d’iniciativa popular.

- Precs i preguntes
18.Preguntes del grup municipal Popular sobre el soroll generat pels operaris de
neteja , sobre la posada en funcionament de l'estació d'autobusos del CETIS i
sobre l'assistència del senyor Alcalde a la Missa de Santa María.
19.Preguntes del grup municipal Popular sobre la publicitat de discoteques i
‘party-boats’ mitjançant ‘tiqueteros’ a les platges del municipi, contactes amb
els directament beneficiats per aquest tipus de publicitat il·lícita i mesures per
combatre la venda ambulant a les platges del municipi
20.Preguntes del grup municipal Popular sobre els continus abocaments
d'aigües residuals procedents de la depuradora al Port i a les Marines
d’Eivissa.
21.Preguntes del grup municipal Popular sobre l'helicòpter d'emergències de
l'hospital de Can Misses.
22.Preguntes del grup municipal EPIC, sobre actuacions que està efectuant
actualment amb l'Ajuntament l'exprimer Tinent d'Alcalde, Sr. Molina,
relacionats amb els càrrecs que ocupava, accions que efectuat el Consistori
per controlar l'ocupació de la via pública per part d'establiments de lloguer de
motocicletes a l'Avda. Santa Eulària i si l'equip de govern té previst efectuar
alguna acció en relació al fondeig que s'està produint sobre la posidònia
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- Activitat de control
- Decrets i comunicacions:
10.Donar compte Decret de generació de crèdits per ingressos núm.8/2018 DECRET 2018-4175
11.Donar compte Decret d'aprovació factures amb Nota d'Objecció
Exp.Obj.Ord.3/2018. DECRET 2018-4189
12.Donar compte Decret d'aprovació modificació pressupostària per ampliacions
de crèdit MP ORD 10-2018 .DECRET 2018-4415
- Presentació d’informació.
- Mocions de control
13.Moció del grup municipal Popular de control sobre la contractació de
concessió de domini públic d'explotació i ús de les parades i locals del Mercat
Nou d'Eivissa
14.Moció del grup municipal Popular de control sobre la decisió de l'equip de
govern de permetre a residents d'un altre barri l'accés sense limitacions a la
zona ACIRE de La Marina
15.Moció del grup municipal Popular de control sobre l'activitat del Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat
16.Moció del grup municipal Popular de control sobre ordres de neteja de solars
privats en el Municipi
17.Moció del grup municipal EPIC de control sobre el procés de selecció de
direcció en la OSCE

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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