
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 28 / gener / 2016 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

Data: 01 / febrer / 2016 A les 9 hores: 2ª Convocatòria

  

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 

L'ALCALDE-PRESIDENT,

(document signat electrònicament al marge)

 

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. 18/15, ordinària de data 26 de novembre.

2n.  Proposta  d'acord  per  a  l'aprovació  de  la  variació  del  cànon  de  CESPA (Exp. 
relacionat núm. 15743/15). 

3r.  Proposta  d'acord  per  a  nomenament  d'òrgans col·legiats  (Exp.  relacionat  núm. 
982/2016).

4t. Mocions amb proposta d'acord:

1.- Moció del grup municipal Guanyem Eivissa, amb proposta d'acord, sol·licitant la 
declaració d'aquest municipi contrari a l'aplicació del Tractat Trasantlàntic de Comerç i 
Inversió (TTIP en anglès).

2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal  que l'Ajuntament 
proposi  a  la  Junta  Rectora  del  Consorci  Eivissa  Patrimoni  de  la  Humanitat,  la 
participació en la mateixa del teixit associatiu municipal, establint la Junta Rectora el 
mecanismes  a  l'efecte  en  el  termini  màxim  de  sis  mesos,  comprometent-se 
l'Ajuntament a evitar la incorporació en el òrgans tècnics de la Institució, d'integrants 
amb perfil polític.

3.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  instar  a  Autoritat 
Portuària de Balears a què l'aparcament projectat a l'Avinguda de Santa Eulària sigui 
soterrat.

4. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre mesures per reduir 
el període mitjà de pagament.

5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la retirada de les 
aules modulars d'Es Pratet i la construcció d'un parc d'educació vial.

6.  Moció del  grup municipal Popular,  amb proposta d'acord,  per a la creació d'una 
unitat de transparència d'atenció presencial en el Servei d'Atenció al Ciutadà.

7.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  la  tramitació  al 
Parlament del Decret-Llei 1/2016 com a Projecte de Llei.

 



 

8.  Moció del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que l'Ajuntament 
sol·liciti al Ministeri de Justícia la creació d'una delegació de la Fiscalia anticorrupció a 
Eivissa.

9.  Moció del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que l'Ajuntament 
sol·liciti a l'Autoritat Portuària de Balear diferents assumptes sobre el Port.

5è. Decrets i comunicacions:

1.- Donar compte del Decret d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per 
transferències núm. 27/2015 (Decret núm. 2015-7573).

2.- Donar compte del Decret d’aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per 
ingressos núm. 28/2015 (Decret núm. 2015-7586).

3.- Donar compte del Decret de modificació pressupostària per ampliacions de Crèdits 
núm.29/2015 (Decret núm. 2015-7565).

4.- Donar compte del Decret d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per 
transferències  núm.  4/2015  dins  del  vigent  Pressupost  del  Patronat  Municipal  de 
Música. (Decret núm. 2015-0084).

5.- Donar compte del Decret de modificació pressupostària per ampliacions de crèdit 
núm. 3/2015 dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports (Decret núm. 
2015-0179).

6.- Donar compte Decret d’aprovació factures amb nota d’Objecció Exp.Obj.Ord.5/2015 
(Decret núm. 2015-7449).

7.-  Donar  compte  del  PMP  referit  al  quart  trimestre  de  l'any  2015  (TESINF195 
PERIODO MEDIO PAGO 4T 2015).(Exp. relacionat núm. 56/2016).

8.- Donar compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de l’any 
2015  (TESINF196  INFORME  MOROSIDAD  TESORERIA  E  INTERVENCION  4T 
2015).(Exp relacionat núm. 56/2016).

9.- Donar compte de l'acord de la Comissió de Control del PEPRI, en relación a la 
construcció  d'un  memorial,  en  homenatge  a  les  víctimes  del  franquisme,  en  el 
Cementeri Vell.

6è. Mocions sense proposta d'acord:

1. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre les denuncies efectuades per la 
Policia Local i l'horari de tancament de local d'oci.

2.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  de  control  sobre  la  cursa  Patrimoni  de  la 
Humanitat.

3. Moció del grup municipal Popular, de control sobre parada d'autobusos al barri d'Es 
Pratet.

4.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  de  control  sobre  les  tanques  publicitàries  al 
municipi d'Eivissa i nou contracte de publicitat.

5. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre el CETIS.

6. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la Regidoria de Cultura.

7è. Precs i preguntes.

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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