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Referencia:

2019/00004368T

Procedimiento:

Sistema de comunicaciones internas

Interesado:
Representante:

ASSUMPTE: Convocatòria Ple ordinari
Sou convocat/ada a la sessió ordinària del Ple, que tendrà lloc la Seu del Consell Insular
d’Eivissa, a l’hora i data que s’assenyala, per tal de tractar i decidir els assumptes de l’Ordre
del Dia.
1a. convocatòria: dia 29.03.2019 a les 10:00
2a. convocatòria: dia 04.04.2019 a les 10:00
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a les sessions del Ple de dates 25-052018, 26-10-2018, 14-12-2018EU i 31-01-2019.
2. Proposta de presidència en relació amb l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de la CAIB i el
Consorci de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per a la construcció i la instal·lació de la
delegació de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears a Eivissa, exp. 2018/00015677S.
3. Proposta del president en relació amb l’expedient de concessió de la Medalla d’Or de l’Illa
d’Eivissa al Sr. Rafael Tur Costa, exp. núm. 2019/00001753F.
4. Proposta del president en relació amb la concessió de la Medalla d’Or de l’illa d’Eivissa a
la Sra. Rosa Vallès Costa, exp. núm. 2019/00001766C.
5. Proposta del president en relació amb la concessió del Títol de Fill Predilecte de l’illa
d’Eivissa (a títol pòstum) al Sr. Juan Tur Riera, exp. núm. 2019/00002367T.
6. Proposta de Presidència en relació amb la creació del Consell Sectorial de Promoció
Turística de l’illa d’Eivissa i aprovació dels seus membres.
7. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en substitució
del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i
Marí en relació amb l’expedient de reconeixement extrajudicial de deute 2/2019, exp.
2019/00004215P.
8. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en substitució
del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i
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Marí en relació amb l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència, núm.
2019/00004468P.
9. Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí de l’estat de morositat del Consell Insular d’Eivissa corresponent al tercer
trimestre de 2018, exp. 2018/00012442T.
10. Comunicació de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en
substitució del del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí de l’estat de morositat del Consell Insular d’Eivissa corresponent al quart
trimestre de 2018, exp. 2019/00002429Q.
11. Comunicació de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en
substitució del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí del període mitjà de pagament (PMP) global del sector públic Consell
Insular d’Eivissa corresponent al mes de desembre de 2018, exp. 2019/0004385V.
12. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars.
12.1. Decrets i comunicacions de Presidència.
12.1.1. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000049, de data 24 de gener de
2019, en relació amb els representant de la Corporació en el Ple de la Comissió
d’Emergències i Protecció, exp. 2018/0000869D.
12.1.2. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000131, de data 20 de febrer de
2019, corresponent a la liquidació del pressupost del Patronat per a la gestió i el
funcionament de l’Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, exp. 2019/00001697C.
12.1.3. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000184, de data 12 de març de
2019, de modificació de l’apartat segon del Decret de Presidència núm. 2015000285, de 6
de juliol de 2015, d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de
departaments, pel que fa a les atribucions del Departament de Presidència i del
Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, exp. 2019/00003873B.
12.1.4. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000190, de data 13 de març de
2019, en relació amb el nomenament del representant del CIE en el Ple de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears.
12.1.5. Comunicació al Ple de l'acord adoptat per la comissió per a la concessió dels Premis
al Mèrit Ciutadà 2019.
12.2. Mocions:
12.2.1. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per instar al Govern Balear a
modificar el criteri de les ajudes al lloguer per no excloure als qui tenen més baixos
ingressos (RGE núm. 2019004548 de data 20-03-2019).
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12.2.2. Moció presentada pel Grup Popular en matèria de Benestar Social (RGE núm.
2019004567 de data 20-03-2019).
12.2.3. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa perquè el Consell Insular
d’Eivissa s’incorpori al Pacte per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària
equitat
(RGE núm. 2019004592 de data 20-03-2019).
12.3. Interpel·lació presentada pel Grup Popular al president en relació amb la gestió
d’esports (RGE núm. 2019004570 de data 20-03-2019).
12.4. Torn obert de paraules:
12.4.1. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president en relació amb els
projectes de condicionament de carreteres redactats per a la pròxima legislatura (RGE núm.
2019004577 de data 20-03-2019).
12.4.2. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president en relació amb el
pagament a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel tractament dels llots (RGE núm.
2019004580 de data 20-03-2019).
12.4.3. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president en relació amb en relació
amb la ubicació que tendrà l'Oficina d'Informació Turística que actualment es troba a
l'entrada del Consell (RGE núm. 2019004583 de data 20-03-2019).
12.4.4. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera d’Indústria en relació
amb els expedients que s'han obert d'oposició a les marques que utilitzen "Ibiza" (RGE núm.
2019004586 de data 20-03-2019).
12.4.5. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller de Patrimoni en relació
amb el conveni de col·laboració amb el Bisbat d'Eivissa per a la promoció i la difusió de
diverses esglésies (RGE núm. 2019004587 de data 20-03-2019).
12.4.6. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president en relació amb les obres
de la passarel·la de s’Olivera (RGE núm. 2019004590 de data 20-03-2019).
12.4.7. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller de Cultura en relació amb
la línia d'ajudes del Consell a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques (RGE núm.
2019004591 de data 20-03-2019).
La qual cosa us notific,
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Signat digitalment per,
La secretària general acctal,
Maria Torres Bonet
Eivissa, 25/03/2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 26/03/2019
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