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Referencia:

2019/00006297C
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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 30.04.2019 a les 10:00
2a. convocatòria: dia 06.05.2019 a les 10:00
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a les sessions del Ple de dates 28-02-2019 i 2903-2019.
2. Proposta del conseller del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí,
en relació amb l’expedient 3/2019 de reconeixement extrajudicial de deute, exp. núm.
2019/00006164W.
3. Proposta del conseller del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí, en
relació amb la modificació de crèdit, mitjançant transferència, exp. núm. 2019/00006112L.
4. Comunicació de l’estat de morositat del Consell Insular d’Eivissa al primer trimestre de 2019, exp.
núm. 2019/00006190M.
5. Comunicació de la liquidació del pressupost de 2018, exp. núm. 2019/00006131S.
6. Comunicació del conseller del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i
Marí, en relació amb el període mitjà de pagament (PMP) al mes de març de 2019, exp. núm.
2019/00006215F.
7. Proposta del conseller executiu del Departament d'Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i
Marí, en relació amb l’aprovació inicial del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no
perillosos de l’illa d’Eivissa, exp. núm. 2019/00003241T.
8. Proposta del president, en relació amb la inadmissió del recurs de reposició presentat per l’entitat
mercantil autobusos San Antonio, sa, contra l’acord del mateix ple del consell insular, de data
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28/02/2019, en virtut del qual es va imposar a la citada mercantil l’ús de l’estació d’autobusos ubicada
al centre intermodal i de serveis (CETIS), exp. núm. 2019/00000262T.
9. Proposta del president, en relació amb la inadmissió del recurs de reposició presentat per l’entitat
mercantil Herederos de Francisco Vilàs, sa, contra l’acord del mateix ple del consell insular, de data
28/02/2019, en virtut del qual es va imposar a la citada mercantil l’ús de l’estació d’autobusos ubicada
al centre intermodal i de serveis (CETIS), exp. núm 2019/00000263R.
S’afegeix, per urgència, el següent assumpte, que no ha estat prèviament objecte d’informe per la
respectiva comissió informativa, d’acord amb l’article 106.2 del Reglament Orgànic del Consell
Insular d’Eivissa:
10. Proposta del president en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions
derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia per al «Projecte d’ordenació de la costa de la badia de Portmany, des de
Port des Torrent fins a Cala Gracio», entre el Consell Insular d’Eivissa, l’Ajuntament de Sant Josep i
l’Ajuntament de Sant Antoni, exp. núm. 2018/00007015F.
Atès que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia vol procedir durant el present any 2019 a la
licitació i redacció del Pla Especial d’Ordenació de la zona costera, del Projecte Executiu de les
obres, de l’Estudi d’Impacte Ambiental i de l’Estudi de Seguretat i Salut i amb la finalitat què pugui
portar a terme les actuacions escaients a la major brevetat possible, es justifica la urgència per dur a
aquest Ple corresponent al mes d’abril l’aprovació del conveni de referència.
11. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars.
11.1. Decrets i comunicacions de Presidència.
11.1.1. Comunicació del Decret de Presidència 2019000270, de 8 d’abril de 2019, per donar compte
de la designació del representant del Consell Insular d’Eivissa en la Comissió de Cogestió que
estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb art de tirada tradicional, exp. núm.
2019/00005521A.
11.1.2. Comunicació del Decret de Presidència 2019000131, de data 20 febrer de 2019, per donar
compte de la liquidació del pressupost del Patronat per a la gestió i el funcionament de l’Escola de
Turisme del Consell Insular d’Eivissa, exercici 2018, exp. núm. 2019/00001697C.
11.1.3 Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000274, de data 8 d'abril de 2019, per
donar compte del nomenament del representant en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de les Illes Balears, exp. núm. 2019/00005723K.
11.1.4 Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000253, de data 2 d’abril de 2019, per
donar compte de la designació dels vocals titular i suplent que han de formar part de la Comissió
contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears, exp. núm. 2019/00004665K
11.2. Mocions:
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11.2.1. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per instar per instar a un repartiment
territorial per illes del impost del turisme sostenible, i perquè aquest es pugui cobrar a ports i
aeroports (RGE núm. 20190006786 de data 17-04-2019).
11.2.2. Moció presentada pel Grup Podem- Guanyem per millorar i fer més justa la representació de
l'illa d'Eivissa al Parlament Balear (RGE núm. 20190006788 de data 17-04-2019).
11.3. Torn obert de paraules:
11.3.1. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president per sabre en quin estat es troba la
tramitació del projecte del Pac Motor que varen anunciar en els primers dies de legislatura. (RGE
núm. 2019006673 de data 16-04-2019).
11.3.2. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera d'habitatge per sabre si s'ha fet
la inversió de 7 milions d'euros en habitatge (RGE núm. 2019006674 de data 16-04-2019).
11.3.3. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera d'habitatge per sabre quants
habitatges s'han posat a la disposició dels ciutadans mitjançant el Departament de Habitatge i del
IBAVI (RGE núm. 2019006676 de data 16-04-2019).
11.3.4. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller d'Educació, per sabre si està
previst corregir la falta de personal a les escoletes ja que es troben baix mínims tot i que s'ha
incrementat el capítol I de personal, perquè es puguin atendre i portar a terme totes les activitats
previstes (RGE núm. 2019006679 de data 16-04-2019).
11.3.5. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller d'Educació per sabre quan tenen
previst pagar l'import corresponent a l'any 2018 a la Fundació Illes Balears (RGE núm. 2019006681
de data 16-04-2019).
11.3.6. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller d'educació per sabre si està
previst la firma del nou conveni amb la Fundació Illes Balears (RGE núm. 2019006682 de data 16-042019).
11.3.7. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller d'Educació per sabre quan està
prevista l'aprovació del reglament de funcionament de la Biblioteca Pública d'Eivissa, que s'havia
d'aprovar en el quart trimestre d'aquest exercici, segons el Pla Normatiu per a 2018(RGE núm.
2019006685 de data 16-04-2019).
11.3.8. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera de Territori, per sabre quines
mesures ha pres aquest equip de govern per corregir el notable retard en l'emissió de les cèdules
d'habitabilitat? (RGE núm. 2019006691 de data 16-04-2019).
11.3.9. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president, per sabre quants diners deu el
Consell en concepte d'esdeveniments esportius realitzats mitjançant el Departament de Turisme?
(RGE núm. 2019006692 de data 16-04-2019).
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La qual cosa us notific,

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 25 d'abril del 2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 25/04/2019
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