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Referencia:

2019/00020001B

Procedimiento:

Sistema de comunicaciones internas

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 29.11.2019 a les 8:30
2a. convocatòria: dia 04.12.2019 a les 8:30

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del Ple de data 31-07-2019.
2. Proposta del president de ratificació del nomenament de representant vocal (titular i suplent)
del Consell Insular d’Eivissa a la Junta Rectora del Consorci Centre Balears Europa, exp.
MyTAO núm. 2019/00019605Y.
3. Proposta de president, en relació amb la renovació dels representants del Consell Insular
d’Eivissa en la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars, exp. MyTAO núm.
2019/00019546Q.
4. Proposta del president, en relació amb la renovació dels representants del Consell Insular
d’Eivissa en la Comissió Tècnica Interinsular, exp. MyTAO núm. 2019/00019545S.
5. Proposta del conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures
Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de contractació núm.
2019/00008573L, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada (SARA) de les obres de reforma i ampliació de l'edifici 402 de sa coma,
per a la seua reconversió a l'Escola de Hosteleria.
6. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans,
en relació amb el desistiment de l’expedient 2/2017 varis corresponent a l’aprovació de la
cartera de serveis socials del Consell Insular d’Eivissa (ara ref. MyTao 2019/00019940L).
7. Proposta de la Presidència del Patronat, en relació amb la baixa en balanç del saldo
acumulat del compte de resultats del Patronat per a la gestió i el funcionament de l’escola de
turisme a l’exercici 2018, exp. MyTAO núm. 2019/00019775S.
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8. Comunicació de la consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda i
Desenvolupament Empresarial, en relació amb el període mitjà de pagament (PMP)
corresponent al mes d’octubre de 2019, exp. 2019/00020030V.
9. Proposta del conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència, Participació i
Transports, en relació amb l'aprovació del segon any de pròrroga previst inicialment respecte
del servei prestat a la concessió IB-05 Voramar El Gaucho, S.L., exp. MyTAO núm.
2018/00014018N.
10. Proposta del conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència, Participació i
Transports, en relació amb l'aprovació del segon any de pròrroga previst inicialment respecte
del servei prestat a la concessió IB-04 Autocares Lucas Costa, S.A, exp. MyTAO núm.
2018/00014016X.
11. Proposta del conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència, Participació i
Transports, en relació amb l'aprovació del segon any de pròrroga previst inicialment respecte
del servei prestat a la concessió IB-03 Autobuses San Antonio, S.A., exp. MyTAO núm.
2018/00014014P.
12. Proposta del conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència, Participació i
Transports, en relació amb d'aprovació del segon any de pròrroga previst inicialment respecte
del servei prestat a la concessió IB-02 Herederos de Francisco Vilás, S.A., exp. MyTAO núm.
2018/00014013F.
13. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars.
13.1. Decrets i comunicacions de Presidència.
13.1.1. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000685, en relació amb la designació
de representant del Consell Insular d’Eivissa a l’Assemblea Balear de l’Esport, exp. núm.
2019/00016014A.
13.1.2. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000728, en relació amb la designació
dels vocals titular i suplent que han de formar part de la Comissió Internsular Assessora de
Comerç, exp. núm. 2019/000017735E.
13.1.3. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000741, en relació amb la designació
del representant (titular i suplent) del Consell Insular d’Eivissa en el Consell de Direcció de
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), exp. 2019/00017964K.
13.1.4. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000742, en relació amb la designació
del representant (titular i suplent) del Consell Insular d’Eivissa en la Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible de les Illes Balears, exp. 2019/00017917C.
13.1.5. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000743, en relació amb 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. 2019/00017582F.
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13.1.6. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000755, en relació amb la designació
dels representants del Consell Insular en la Junta Rectora del Patronat Municipal del Museu
d’Art Contemporani de l’Ajuntament d’Eivissa, exp. 2019/00018316M.
13.1.7. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000757, en relació amb la designació
dels representants del Consell Insular d’Eivissa en la Junta Rectora del Patronat Municipal de
Música de l’Ajuntament d’Eivissa, exp. 2019/00018405W.
13.1.8. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000780, en relació amb la designació
de representants del Consell Insular d’Eivissa en la Comissió Tècnica d’Avaluació de
Coneixements de Català del Govern Balear, exp. 2019/00018428W.
13.1.9. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000784, en relació amb la designació
de representants a la Comissió Interinsular de Protecció de Persones Menors d’Edat, exp.
2019/00018676C.
13.1.10. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000788, en relació amb la
designació dels vocals titular i suplent que han de formar part de la Comissió Assessora
d’Estadística de les Illes Balears, exp. 2019/00018800Y.
13.1.11. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000789, en relació amb la
designació dels vocals titular i suplent que han de formar part del Consell Rector de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), exp. 2019/00018795R.
13.1.12. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000790, en relació amb la
designació de representants en el Consell d’Infància i Família de les Illes Balears, exp.
2019/00018655E.
13.1.13. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000800, en relació amb la
designació del representant del Consell Insular d’Eivissa en el Consejo Territorial de la
Propiedad Inmobiliaria, exp. 2019/00018833Q.
13.1.14. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000837, en relació amb la
designació de representants en el Consell de Formació Professional de les Illes Balears, exp.
2019/00018648S.
13.1.15 Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000847, en relació amb la
designació de vocal (titular i suplent) en el Consell de Consum de les Illes Balears, exp.
2019/00019547V.
13.1.16 Comunicació de l’acord del Consell Executiu, de data 31-10-2019, en relació amb la
declaració de la tramitació d’emergència i l’inici de l’expedient de contractació, tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment d’emergència per substituir la coberta del Pavelló esportiu
de Sa Pedrera, exp. 2019/000019046E.
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13.1.17 Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000833, en relació amb l’expedient
de contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment d’emergència per substituir
la coberta del Pavelló esportiu de Sa Pedrera, exp. 2019/000019046E.
13.1.18 Comunicació del Decret de Presidència núm. 2019000806, en relació amb l’expedient
de contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment d’emergència del servei per
a la retirada de les restes dels arbres que van caure sobre la calçada i que han quedat
acumulats en els marges de les carreteres EI-651 i EI-500, exp. 2019/000019066L.
13.2 Mocions
13.2.1 Moció presentada pel Grup Unidas Podemos, per fer efectiva la gratuïtat del transport
públic fins als 26 anys (RGE núm. 2019025235 de data 20/11/19).
13.2.2 Moció presentada pel Grup PSOE, per ampliar els serveis de la T-Jove per facilitar la
mobilitat sostenible i l'accés dels joves a serveis i béns culturals i esportius (RGE núm.
2019025280 de data 20/11/19).
13.2.3 Moció presentada pel Grup PSOE, pel desenvolupament de l'avantprojecte d'ampliació
del Recinte Firal d'Eivissa (RGE núm. 2019025279 de data 20/11/19).
13.2.4 Moció presentada pel Grup PSOE, per facilitar, millorar i normalitzar l'accessibilitat
integral per a vianants, ciclistes i persones amb mobilitat reduïda a les instal·lacions educatives
i esportives de Can Coix (RGE núm. 2019025282 de data 20/11/19).
13.3 Interpel·lacions:
13.3.1 Interpel·lació al president i conseller de Turisme presentada pel Grup Unidas Podemos,
en relació amb les declaracions fetes pel director insular de Turisme (RGE núm. 2019025233
de data 20/11/19).
13.3.2 Interpel·lació presentada per la Sra. Marta Díaz, consellera no adscrita, sobre la
composició de l'actual govern del Consell Insular d'Eivissa (RGE núm. 2019025276 de data
20/11/19).
13.4. Torn obert de paraules:
13.4.1 Pregunta del Grup Unidas Podemos al president, en relació amb els serveis que
s’exclouran de la Cartera de Serveis Socials (RGE núm. 2019025232 de data 20/11/19).
13.4.2 Pregunta presentada pel Grup PSOE a la consellera de Benestar Social, en relació amb
les opcions de solar mentre s'executa la construcció des centre des Gorg (RGE núm.
2019025284 de data 20/11/19).
13.4.3 Pregunta presentada pel Grup PSOE a la consellera de Benestar Social, en relació amb
els serveis que es preveuen eliminar de la Cartera de Serveis Socials (RGE núm. 2019025285
de data 20/11/19).
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13.4.4 Pregunta presentada pel Grup PSOE a la consellera de Benestar Social, en relació amb
l’aportació econòmica al Congrés de Famílies amb Discapacitat (RGE núm. 2019025287 de
data 20/11/19).
13.4.5 Pregunta presentada pel Grup PSOE a la consellera de Benestar Social, en relació amb
la posada en marxa de l'Institut Insular d'Afers Socials (RGE núm. 2019025288 de data
20/11/19).
13.4.6 Pregunta presentada pel Grup PSOE al president, amb la informació del projecte de
millora i embelliment de Platja d'en Bossa (RGE núm. 2019025292 de data 20/11/19).
13.4.7 Pregunta presentada pel Grup PSOE al president, en relació amb el tancament de la ITV
(RGE núm. 2019025293 de data 20/11/19).
13.4.8 Pregunta presentada pel Grup PSOE al president, en relació amb els projectes d'Escola
d'Hoteleria i Escola Oficial d'Idiomes al campus de sa Coma (RGE núm. 2019025294 de data
20/11/19).
13.4.9 Pregunta presentada pel Grup PSOE al president, en relació amb el suport al projecte de
millora i embelliment de Platja d'en Bossa (RGE núm. 2019025295 de data 20/11/19).
13.4.10 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller de Territori, Infraestructures Viàries i
Lluita contra l'Intrusisme, en relació amb el calendari de revisió del PTI (RGE núm. 2019025298
de data 20/11/19).
13.4.11 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller d'Innovació, Transparència,
Participació i Transports, en relació amb les estacions d'ITV mòbil (RGE núm. 2019025299 de
data 20/11/19).
La qual cosa us notific,

Signat digitalment per,
La secretària general acctal.,
Maria Torres Bonet
Eivissa, 26/11/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 26/11/2019
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