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ASSUMPTE: Convocatòria Ple ordinari

Sou convocatlada a la sessió ordinària del Ple, que tendrà lloc la Seu del Consell lnsular
d'Eivissa, a l'hora i data que s'assenyala, per tal de tractar i decidir els assumptes de l'Ordre
del Dia.

l0:00
2a. convocatòria: dia 06.04.2018 a les l0:00
1a. convocatòria: dia28.03.2018 a les

Eivissa, 22 de març de 2018
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ent,

Vicente Torres

ORDRE DEL DIA
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1. Proposta de Presidència en relació amb la concessió del títol de fill adoptiu de I'illa
d'Eivissa (a títol pòstum) al Sr. Ángel Nieto Roldán, exp. núm. 2018/00001745G.
2. Proposta de Presidència en relació amb I'expedient de concessió de la Medalla d'Or de
l'llla d'Eivissa al Sr. Joan Planells Ripoll, exp. núm. 2018/00001721A..
3. Proposta de Presidència en relació amb la concessió de la Medalla d'Or de I'illa d'Eivissa
(a títol pòstum) al Sr. Manel MaríGarcía, exp. núm. 2018/00001727D.

Proposta de la vicepresidenta 2 i consellera executiva del Departament d'lnterior,
Comerç, lndústria i Relacions lnstitucionals en relació amb l'expedient del Pla de Formació
del Consell lnsular d'Eivissa per a2018.

4.

5. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d'lnterior,

Comerç, lndústria i Relacions lnstitucionals en relació amb I'expedient d'abonament de
despeses judicials en procediment penal, núm. 036/18 (2018/000023543).

f i

6. Proposta de la vicepresidenta
consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TlC, Treball i Formació i Habitatge en relació amb
la creació de I'estructura del negociat de l'Oficina d'Assistència en matèria de registre.
7. Comunicació al Ple del conseller executiu del Departament d'Economia i Hisenda en
relació amb la informació comptable corresponent a la liquidació del Pressupost fins al 28 de
febrer de 2018, exp. núm. 2018/00002708R.

8. Comunicació al Ple del conseller executiu del Departament d'Economia i Hisenda, del DP
2018000190, de 27 de febrer, en relació amb I'aprovació del tancament ide la liquidació del
Pressupost2017, exp. núm. 2018/000021898 .

9. Proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Hisenda, en relació amb
l'expedient de reconeixement extrajudicial de deutes, núm. 212018.
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10. Proposta de Presidència en relació amb l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal
per a l'aprofitament especial o utilització privat¡va dels terrenys ilo edificacions del Parc de
Serveis lnsulars d'Eivissa, Sa Coma, núm. 2018/00001064J.

11. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
lgualtat i Relacions amb entitats i associacions en relació amb I'expedient de convalidació de
despeses per omissió de fiscalitza,ció prèvia corresponent a determinades factures per
serveis prestats per acolliment residencial especialitzat, núm. 2018/00002800R.

12. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
lgualtat i Relacions amb entitats i associacions en relació amb l'expedient de convalidació de
despeses per omissió de fiscalització prèvia corresponent a determinades factures per
serveis prestats per acolliment residencial especialitzat, núm. 2018/000028375.
13. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
lgualtat i Relacions amb entitats i associacions en relació amb l'expedient de convalidació de
despeses per omissió de fiscalitzacio prèvia corresponent a determinades factures per
servei de residència icentre de dia, núm.2018/00002847W.
14. Facultats de control ifiscalització dels òrgans insulars.
14.1. Decrets i comunicacions de Presidència
14.1.1. Comunicació al Ple de I'acord adoptat per la comissió per a la concessió dels Premis
al Mèrit Ciutadà 2018.
14.2. Mocions
14.2.1. Moció presentada pel Grup Podem-Guayem,.per instar al Govern als criteris sobre el
repartiment de la publicitat institucional RGE núm.2018004963 de data 16/03/18).

14.2.2. Moció. presentada pel Grup Podem-Guayem per instar al Govern Balear a adoptar
mesures per fer efectiva la gratuiTat de I'aparcament de I'hospital de Can Misses (RGE núm.
2018004967 de data 16/03/18).
14.2.3. Moció presentada pel Grup Podem-Guayem, per: impulsar polítiques destinades a
garantir el benestar animal (RGE núm. 2018004970 de data 1610312018).
14.2.4. Moció presentada pel Grup Popular relativa a les rotondes de Ses Paises (RGE núm
2018005072 de data 1910312018).
14.2.5. Moció presentada pel Grup Popular en matèria esportiva i desestacionalització (RGE
núm 2018005074 de data 1910312018).
14.3. ïorn obert de paraules:

14.3.1. Pregunta presentada pel Grup Popular al conseller de Medi Ambient en relació amb
I'aigua existenta la bassa de sa Rota de Santa Eulària des Riu (RGE núm.2018005075 de
data 1910312018).
14.3.2. Pregunta presentada pel Grup Popular al conseller de Patrimoni en relació amb les
bases del Premi Vuit d'Agost2018 (RGE núm. 2018005078 de data 1910312018).
14.3.3. Pregunta presentada pel Grup Popular al conseller d'Esports en relació amb la data
prevista per obrir les línies d'ajuda a l'esport per a 2Q18 (RGE ntim. 2018005080 de data
1910312018).
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14.3.4. Pregunta presentada pel Grup Popular a la consellera de Transparència i
Participació Ciutadana en relació amb I'expedient de concessió d'ajudes a les associacions
de vesins, associacions d'immigrants i cases regionals corresponents a I'any 2017 (RGE
núm. 2018005081 de data 1910312018).
14.3.5. Pregunta presentada pel Grup Popular a la consellera de Benestar Social en relació

amb la ubicació definitiva del Centre de Menors (RGE núm.2018005082 de data
1910312018)

14.3.6. Pregunta presentada pel Grup Popular a la consellera de Benestar Social en relació
amb el temps d'espera per accedir als serveis de I'HRA de Cas Serres (RGE núm.

2018005089 de data 1910312018).
La qual cosa u
neral,

EI
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