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      PLE ORDINARI de l’Ajuntament d’Eivissa 
      Data: 31-10-13 A les 9 hores: 1ª Convocatòria 
       Data: 04-11-13 A les 9 hores: 2ª Convocatòria 
 
 
                                           «NOM» 
                                           «DOMICILI» 
                                           «CIUTAT» 
 
 
 De conformitat amb el que disposa l'Art. 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, se us convoca a la sessió ressenyada, que se 
celebrarà en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, situat a les dependències de l’edifici de Can 
Botino, al C/. Pere Tur, núm. 1, en la data i hora indicades, segons l'ordre del dia que figura a 
continuació. 
 

Ciutat d'Eivissa a 28 d’octubre de 2013 
 

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA, 
 
 
 

Sgt. Pilar Marí Torres 
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 

- Acta núm. 7/13, extraordinària de data 21 de juny 
- Acta núm. 8/13, ordinària de data 27 de juny 

2n. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Infància i de 
l’Adolescència de l’Ajuntament d’Eivissa. 
3r. Proposta d’aprovació definitiva del Reglament d’ús del Centre de Creació Juvenil. 
4t. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
5è. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
6è. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
7è. Aprovació modificació pressupostària MP22/2013 de Suplement de Crèdit. 
8è. Compensació econòmica a la mercantil CESPA SA derivada dels majors costos de consum i 
manteniment dels vehicles i contenidors del servei de recollida de residus sòlids urbans i selectiva. 
9è. Proposta designació Festes Locals any 2014. 
10è. Mocions amb proposta d’acord: 
 1. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per demanar 
millores a les inversions territorialitzades dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014, així 
com una revisió del finançament de les Illes. 
 2. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per defensar 
la continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa. 
 3. Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar la 
continuïtat del Consorci de Mobilitat. 
 4. Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar la 
continuïtat del Club Nàutic d’Eivissa. 
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 5. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord per tal que es redacti i s’aprovi el 
reglament intern del funcionament de GPS dels taxis. 
 6. Moció de la Regidora No Adscrita, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Matínez, amb 
proposta d’acord sol·licitant a la Comissió Informativa Especial la verificació dels imports pagat en 
concepte de publicitat i comunicació institucional durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 i els seus 
suports documentals garantint els principis de concurrència i publicitat. 
 7. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per realitzar 
millores al barri de Puig des Molins. 
 8. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per modificar 
l’ordenança fiscal reguladora de les escoletes municipals. 
 9. Moció conjunta del Partit Moviment Ciutadà EPIC Eivissa, Partit Renovador d’Eivissa i 
Formentera i Partit Popular de l’Ajuntament d’Eivissa, amb proposta d’acord, per tal d’adoptar 
l’acord polític de Publicitat Institucional. 
11è. Decrets i comunicacions: 

1. Donar compte de l’informe sobre morositat emès per la Tresoreria i la Intervenció 
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013. 

2. Donar compte del “Marc Pressupostari 2014-2016”. 
3. Donar compte de la composició de les comissions informatives del Grup Popular. 

12è. Mocions sense proposta d’acord: 
1. Moció del grup municipals EPIC, de control sobre el transport urbà. 

13è. Precs i preguntes 
 

 
EL SECRETARI-ACCTAL. 

 
 
 

Sgt.: Joaquim Roca Mata 


