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PLE ORDINARI de l’Ajuntament d’Eivissa
Data: 28-11-13 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

 Data: 02-12-13 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 25 de novembre 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. 9/03, ordinària de data 1 d’agost.

2n. Declaració institucional contra la violència de gènere.
3r.. Mocions amb proposta d’acord:

1. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord per tal que s’inclogui a l’ordre del 
dia de la propera reunió de Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat: Alliberar les retencions de 
crèdit relatives a la reforma del Passeig de Vara de Rey i la Plaça del Parc, i qualsevol altre retenció 
de crèdit existent relatiu a actuacions no relacionades directament amb els bens Patrimoni de la 
Humanitat.

2.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d’acord  per  realitzar  una  Comissió 
Tècnica prèvia, i establir la duració màxima per a les intervencions en els debats del Ple.

3.  Moció  de  la  Regidora  No  Adscrita,  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui  Martínez,  amb 
proposta d’acord  demanant  a la  Comissió  Informativa  Especial  d’Investigació  la  verificació  dels 
imports pagats en concepte de publicitat  i comunicació institucional durant els anys 2003, 2004, 
2005 i 2006, i els seus suports documentals garantint els principis de concurrència i publicitat.

4.  Moció  de  la  Regidora  No  Adscrita,  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui  Martínez,  amb 
proposta d’acord per tal que en el pressupost municipal de l’any 2013-2014 es prevegui una partida 
per import suficient per optimitzar i millorar els recursos per a la formació.

5. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per garantir 
el transport dels alumnes amb discapacitat.

6. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per avançar 
en l’eliminació de barreres arquitectòniques a la ciutat d’Eivissa.

7. Moció del grup municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per promoure 
millores al Barri des Clot.
4t. Decrets i comunicacions:
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5è. Mocions sense proposta d’acord:
1. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la Comissió Informativa Especial.
2. Moció de la Regidora No Adscrita, Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, de control 

sobre la situació actual dels imports destinats a pagar expropiacions i previsió en els pressupostos 
de l’any 2013-2014 de les partides per cobrir dits imports.
6è. Precs i preguntes

EL SECRETARI-ACCTAL.

Sgt.: Joaquim Roca Mata
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