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Referencia:

2019/00018189Q

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 25.10.2019 a les 8:30
2a. convocatòria: dia 30.10.2019 a les 8:30

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a les sessions de dates 05-07-2019
Extraordinària i 19-07-2019 Extraordinària i urgent.
2. 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.
2019/00014032E, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a
regulació harmonitzada, del subministrament d'equips multifunció en règim d'arrendament amb
manteniment ("renting") juntament amb un servei integral de gestió de la impressió en el
Consell Insular d'Eivissa, exp. MyTAO núm. 2019/00014032E.
3. Proposta del president, en relació amb la ratificació del nomenament de representants del
Consell Insular d’Eivissa a la Comissió bilateral mixta de programació, seguiment i control
prevista en el Conveni de Col·laboració signat amb el Ministeri de Foment en matèria de
carreteres, exp. MyTAO núm. 2019/00017155V.
4. Proposta del president, en relació amb el nomenament de representants de les accions del
Consell Insular d’Eivissa en el Consell d’Administració de Gestión Urbanística de Baleares, S.A.
(GESTUR BALEAR), exp. MyTAO núm. 2019/00018007H.
5. Proposta del president, en relació amb el nomenament dels representants del Consell Insular
d'Eivissa al Patronat per a la Gestió i Funcionament de l'Escola de Turisme, exp. MyTAO núm.
2019/00017262D.
6. Proposta del president, en relació amb l’omissió de la fiscalització de l’adjudicació del primer
concert social del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat, exp. MyTAO
núm. 2018/00005617N.
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7. 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 de setembre de 2019, exp. 2019/00018220R.
8. Comunicació de la consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda I
Desenvolupament Empresarial en relació amb l’estat de morositat en el tercer trimestre de
l’exercici 2019, exp. 2019/00018149E.
9. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans,
en relació amb l’increment de les retribucions del personal del Consell Insular d’Eivissa, exp.
MyTAO núm. 2019/00017940C.
10. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars.
10.1. Decrets i comunicacions de Presidència.
10.1.1. Comunicació del Decret de Presidència 2019000690 de data 27 de setembre de 2019,
en relació amb la proposta de nomenament de responsables per a la gestió d’emergències,
exp. MyTAO núm. 16230N.
10.1.2 Comunicació del Decret de Presidència 2019000669 de data 23 de setembre de 2019,
en relació amb la designació dels membres del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes
Balears per a la desena legislatura, exp. MyTAO núm. 2019/00016192C.
10.1.3 Comunicació del Decret de Presidència 2019000729 de data 9 d’octubre de 2019, en
relació amb la designació dels membres del Consell de Capitalitat (de la ciutat d’Eivissa), exp.
MyTAO núm. 2019/00017752Q.
10.1.4 Comunicació del Decret de Presidència 2019000649 de data 20 de setembre de 2019,
en relació amb la modificació de la designació de membres de la Comissió de Seguiment del
Conveni entre l’Entidad Pública Empresarial Red.es i el Consell Insular d’Eivissa per al
desenvolupament del Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para
España C072/18, exp. MyTAO núm. 2019/00014218M.
10.1.5 Comunicació del Decret de Presidència 2019000651 de data 20 de setembre de 2019,
en relació amb la designació dels vocals titular i suplent que han de formar part de la Comissió
del Joc de les Illes Balears, exp. MyTAO núm. 2019/00015827T.
10.1.6 Comunicació del Decret de Presidència 2019000715 de data 4 d’octubre de 2019, en
relació amb la designació del representant del Consell Insular d’Eivissa en el Consell Pesquer
de les Illes Balears i en la seua Comissió Interinsular, exp. MyTAO núm. 2019/00017187A.
10.1.7 Comunicació del Decret de Presidència 2019000701 de data 2 d’octubre de 2019, en
relació amb la proposta de nomenament de vocal al Consell de Salut de les Illes Balears, exp.
MyTAO núm. 2019/00016666B.
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10.1.8 Comunicació del Decret de Presidència 2019000659 de data 23 de setembre de 2019,
en relació amb la proposta de nomenament de representants al Consell Rector de l'Institut
Balear de la Dona, exp. MyTAO núm. 2019/00015776H.
10.1.9 Comunicació del Decret de Presidència 2019000700 de data 2 d’octubre de 2019, en
relació amb la proposta de nomenament de representants del Consell Insular d'Eivissa al
Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears, exp. MyTAO
núm. 2019/00016472R.
10.1.10 Comunicació del Decret de Presidència 2019000702 de data 2 d’octubre de 2019, en
relació amb la proposta de nomenament de representants al Consell Assessor per a la
integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears, exp. MyTAO núm. 2019/00016629C.
10.1.11 Comunicació del Decret de Presidència 2019000667 de data 23 de setembre de 2019,
en relació amb la proposta de nomenament de representant al Consell de Serveis Socials de
les Illes Balears, exp. MyTAO núm. 2019/00015993M.
10.1.12 Comunicació del Decret de Presidència 2019000714 de data 2 d’octubre de 2019, en
relació amb Nomenament de vocal (titular i suplent) en la Comissió de Coordinació dels Ens
Territorials de les Illes Balears en matèria de Cooperació per al Desenvolupament, exp.
MyTAO núm. 2019/00017053F.
10.2. Mocions:
10.2.1. Moció presentada pel Grup Popular i el Grup Mixt, en relació amb la proposta de
desplaçament i estades dels usuaris eivissencs del Servei de Salut de les Illes Balears (RGE
núm. 2019022399 de data 15/10/19).
10.2.2 Moció presentada pel Grup Popular i el Grup Mixt, en relació amb el control d'entrada i
radicació de serps invasores a l'illa de Eivissa (RGE núm. 2019022401 de data 15/10/19), que
per acord de Junta de Portaveus es va decidir que reconvertiria en Declaració Institucional.
10.2.3 Moció presentada pel Grup PSOE per avançar en la prevenció de la salut en l'esport
(RGE núm. 2019022481 de data 16/10/19).
10.2.4 Moció presentada pel Grup Unidas Podemos per establir un nombre màxim de cases
d'apostes per municipi, per limitar la publicitat d'aquestes, la seua capacitat perniciosa i per
prendre mesures de prevenció davant la ludopatia (RGE núm. 2019022499 de data 16/10/19).
10.2.5 Moció presentada pel Grup Unidas Podemos per instar al Govern d'Espanya a donar-li
màxima prioritat a la finalització i condicionament del nou edifici de jutjats d'Eivissa (RGE núm.
2019022500 de data 16/10/19).
10.2.6 Moció presentada pel Grup Unidas Podemos per instar al Govern d'Espanya a legislar
per tal de limitar els preus de lloguer i per instar al Govern de les Illes Balears a posar en marxa
la confecció d'un índex de preus de referència de l'habitatge a l'illa d'Eivissa (RGE núm.
2019022501 de data 16/10/19).
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10.2.7 Moció presentada pel Grup Unidas Podemos per instar al Govern del Consell Insular
d'Eivissa a continuar amb la lluita contra els plàstics d'un sol ús (RGE núm. 2019022505 de
data 16/10/19).
10.3 Interpel·lació presentada pel Grup PSOE al conseller de Gestió del Territori,
Infraestructures viàries i Lluita contra el Intrusisme en matèria de política territorial (RGE núm.
2019022516 de data 16/10/19 i 2019022605 de data 17/10/19).
10.4. Torn obert de paraules:
10.4.1. Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller de Gestió del Territori,
Infraestructures viàries i Lluita contra el Intrusisme per sabre quants expedients de precinte i
tancament cautelar de domicilis que es dediquen a la pràctica del lloguer turístic il·legal ha
iniciat el seu departament (RGE núm. 2019022484 de data 16/10/19).
10.4.2 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller de Gestió del Territori, Infraestructures
viàries i Lluita contra el Intrusisme, per sabre quants expedients sancionadors contra el
transport il·legal ha iniciat el seu departament gràcies al llistat de 600 matrícules facilitades per
l’associació Élite Corsaris (RGE núm. 2019022488 de data 16/10/19).
10.4.3 Pregunta presentada pel Grup PSOE al president per sabre en quina situació es troba
l'execució del projecte d'escola d'Hosteleria al campus de Sa Coma (RGE núm. 2019022489 de
data 16/10/19).
10.4.4 Pregunta presentada pel Grup PSOE al president per sabre quines funcions i
responsabilitats tenen assignades els coordinadors de grup Daniel Becerra Torres i Marilina
Ribas Cardona (RGE núm. 2019022491 de data 16/10/19).
10.4.5 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller d'Innovació, Transparència,
Participació i Transports per sabre quin retard està previst que acumuli l'aprovació definitiva del
Pla de transports de viatgers per carretera, una vegada confirmat que s'haurà de tornar a elevar
a Ple per a l'aprovació inicial (RGE núm. 2019022511 de data 16/10/19).
10.4.6 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller d'Innovació, Transparència,
Participació i Transports per sabre quan entrarà en vigor la gratuïtat del transport públic per a
estudiants menors de 24 anys (RGE núm. 2019022512 de data 16/10/19).
10.4.7 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller d'Innovació, Transparència,
Participació i Transports per sabre quines millores i nous continguts ha implementat a la web de
Transparència del Consell Insular en els primers mesos de mandat (RGE núm. 2019022513 de
data 16/10/19).
10.4.8 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller de Gestió del Territori, Infraestructures
viàries i Lluita contra el Intrusisme per sabre en quina situació es troba l'execució del projecte
de reforma de ronda de ses Païsses (RGE núm. 2019022514 de data 16/10/19).
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10.4.9 Pregunta presentada pel Grup PSOE al conseller de Gestió del Territori, Infraestructures
viàries i Lluita contra el Intrusisme per sabre quants expedients sancionadors contra transport
il·legal ha obert el seu departament durant la present campanya 2019 (RGE núm. 2019022520
de data 16/10/19).
10.4.10 Pregunta presentada pel Grup PSOE al president per sabre quines accions de reforç
de la promoció turística d'Eivissa al mercat britànic farà el Consell d'Eivissa per compensar els
possibles efectes negatius de la fallida de Thomas Cook (RGE núm. 2019022522 de data
16/10/19).

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 22/10/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 22/10/2019
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