Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/10

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

1a convocatòria: 3 / d’agost / 2021 a les 9:00
2a convocatòria: 6 / d’agost / 2021 a les 9:00

Lloc

Sala 4ª planta Cetis i per videoconferència, segons acord Junta
Portaveus
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. Presa de possessió del nou regidor del partit Unides Podem
3. Proposta d'acord per a l'aprovació definitiva de modificació normes urbanístiques
del Pla General d'Ordenació Urbana 1987 - PGOU 1987. Expedient 25650/2020
4. Proposta d’acord per a la concessió de Condecoracions “Creu al mèrit policial amb
distintiu blau de l’Ajuntament d’Eivissa”. Expedient 21700/2021
5. Proposta d'acord aprovació procediment sancionador greu en matèria de protecció
animal JULIOL 2021. Expedient 18976/2021
6. Proposta d'acord per a l'aprovació de factures amb Omissió Funció Interventora
OMFI ORD 3/2021. Expedient 19236/2021
7. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord per mantenir
els educadors socials als centres d'educació secundària. Expedient 23112/2021
8. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d'acord en relació als
cànons de concesions de serveis de platges. Expedient 23122/2021
9. Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d’acord per a la
condonació de la liquidació negativa de la PIE en 2022. Expedient 23109/2021
10.Moció que presenta el Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-Ibiza
amb proposta d'acord sobre la creació d'un espai destinat a cementiri municipal per
a mascotes. Expedient 23114/2021
B) Activitat de control
11.Donar compte del Decret 2021-5392 de 13 de juliol de 2021 de modificació
delegacions regidors
12.Donar compte de l'informe de l'auditoria dels comptes anuals de l'any 2019 del
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Consorci Eivisa Patrimoni de la Humanitat
13.Donar compte de l'informe de l'auditoria dels comptes anuals de l'any 2019 del
Patronat del Museu d'Art Contemporani
14.Donar compte de l'informe de l'auditoria dels comptes anuals de l'any 2019 del
Patronat Municipal de Música
15.Donar compte de l'informe de l'auditoria dels comptes anuals de l'any 2019 del
Patronat d'Esports
16.Donar compte de l'informe de morositat de Tresoreria i Intervenció, i de l'informe
del període mitjà de pagament (PMP) referit al 2n trimestre de 2021. Expedient
22736/2021
17.Donar compte del Decret 2021-5132 d'aprovació MP ORD 12/2021, de modificació
de crèdits per transferències. Expedient 18781/2021
18.Donar compte del Decret 2021-5757 d'aprovació MP 13/2021de generació de
crèdits per ingressos. Expedient 18803/2021
19.Moción de control que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos-Ibiza relativa al
compliment de l'ordenança municipal de l'estacionament regulat de vehicles de
tracció mecànica a la via pública
20.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre el Pla de
recuperació i resilència i els projectes presentats per l'Ajuntament
21.Moció de control que presenta el Grup Municipal Popular sobre el nou sistema de
registre al padró municipal
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 excusarvos. 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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