Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/2

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 28 / de febrer / 2019 a les 8:30
2a convocatòria: 5 / de març / 2019 a les 8:30

Lloc

Saló de Sessions d'aquest Ajuntament

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 2886/2019. Proposta d'acord per a la declaració institucional de
recolzament a la creació d'un àrea de control d'emissions al mar Mediterrani.
3. Expedient 2187/2019. Proposta d'acord per a l'aprovació del conveni de
col.laboració entre l'Institut Balear de la Dona i l'Ajuntament d'Eivissa per el
funcionament d'un Casal d'Igualtat a Eivissa.
4. Expedient 1406/2018. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva del conveni
urbanístic per a la cessió anticipada de terrenys per a la seva incorporació al
domini públic municipal amb destinació a l'ampliació de vial existent carrer
des Jondal, que fou aprovat inicialment el 20 de desembre de 2018.
5. Expedient 2952/2019. Moció del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa per millorar els accessos al solar habilitat com a aparcament situat
enfront dels Jutjats.
6. Expedient 2949/2019. Moció del Grup Municipal Popular amb proposta
d'acord per a la prohibició de cases d'apostes en els voltans de centres
escolars i juvenils, així com de centre públics amb trànsit de menors d'edat.
B) Activitat de control
7. Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa en relació a la comunicació comprensible dels pressupostos per part
de la ciutadania.
8. Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa relativa a la reversió en inversions realitzades en el Mercat Nou
durant aquest mandat.
9. Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
d'Eivissa sobre el projecte de construcció del centre d'acollida municipal
(CAM).
10.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament
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d'Eivissa sobre l'onada de robatoris registrats a l'entorn del Mercat Nou.
11.Moció de control que presenta el Grup Moviment Ciutadà EPIC sobre sobre el
grau de compliment de l'ordenança municipal de regulació de l'alcohol.
12.Moció de control que presenta el Grup Moviment Ciutadà EPIC en relació al
compliment del pla de mandat en l'àrea de la cultura.
C) Precs i preguntes
13.Preguntes del Sr. Villalonga del Grup EPIC: 1.- Relativa al motiu específic pel
qual no s'ha ofert l'edifici situat al c/ Vicent Serra destinat a centre d'acollida
municipal, al Ministeri de Justícia com a seu provisional dels Jutjats 2.Relativa als decrets que determinen les places d'aparcament de titularitat
municipal situades en el pàrquing de sa Colomina 3.- Relativa a quines
quantitats en concepte de dietes han cobrat els integrants de l'equip de
govern durant aquesta legislatura.
14.Pregunta de la Sra. Marí del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a quantes
altes i baixes del Padró municipal s'han registrat entre desembre de 2018 i 30
de gener de 2019 2.- Relativa al punt en què es troba la tramitació de
l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana 3.- Relativa al punt en que ès
troba el projecte EDUSI.
15.Pregunta del Sr. Tur Ripoll del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa en quin
punt es troba la reforma de l'edifici municipal de Plaça d'Espanya, tenint en
compte que aquesta reforma ha estat pressupostada en dos pressupostos
municipals consecutius 2.- Relativa a quina destinació han tingut aquests fons
pressupostats per a la reforma de l'edifici municipal de Plaça d'Espanya, no
executats fins avui.
16.Pregunta del Sr. Minchiotti del Grup Municipal Popular: 1.- Relativa a quins
resultats ha tingut en aquests anys la campanya d'acolliment a refugiats
publicitada en la pàgina web municipal 2.- Relativa a quin ha estat la quantitat
real i efectivament invertida per l'Ajuntament d'Eivissa en els exercicis 2016,
2017 i 2018 en l'apartat de 'Nova Ciutadania' (nova denominació de la
regidoria de Benestar Social)

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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