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PLE ORDINARI de l’Ajuntament d’Eivissa
Data: 26-09-13 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

 Data: 30-09-13 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 23 de setembre 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. 5/13, ordinària de data 30 de maig
- Acta núm. 6/13, extraordinària de data 17 de juny

2n. Proposta per al nomenament com a Filla Adoptiva de la Ciutat d’Eivissa a la Sra. Concha García 
Campoy.
3r. Proposta de modificació de la Plantilla de personal Eventual.
4t. Proposta de modificació de la composició de les Comissions Informatives.
5è. Proposta de nomenament a Òrgans Col·legiats.
6è. Aprovació dels Comptes Generals de l’exercici 2012.
7è. Mocions amb proposta d’acord.

1. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es redacti un Codi Ètic 
de l’Ajuntament d’Eivissa.

2. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que es creï un For de 
debat sobre el port  d’Eivissa,  que inclogui als vesins, comerciants i  representants dels diferents 
grups municipals.

3. Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord per tal de demanar al 
Govern de llles Balears la prohibició de les activitats del Party boats.

4.  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d’acord  per  tal 
d’incrementar el nombre d’aparcaments de motos i bicicletes i les places per vehicles discapacitats 
a la Ciutat.

5. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per proposar 
millores al barri de Cas Serres.

6. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per instar al 
diàleg amb la comunitat educativa i donar suport a la tasca del personal docent.

7. Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa,  amb proposta d’acord per a la 
realització per part del Consell Insular de l’obra del Primer Cinturó de la ciutat d’Eivissa (E-10).
8è. Decrets i comunicacions.
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1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de la delegació en matèria de contractació, en el 
Regidor Sr. Juan Mayans Cruz.

2.  Donar  compte  de  l’escrit  de  la  regidora  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui  Martínez, 
comunicant la seua baixa en el Patit Popular, i que es realitzin el tràmits necessaris perquè passi a 
formar part del Grup No Adscrit.
9è. Mocions sense proposta d’acord.

1. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre l’ocupació de via pública.
2. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de festes en els baluards 

de la Murada Renaixentista.
3. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre l’estació d’autobusos CETIS:

10è. Precs i preguntes.

EL SECRETARI-ACCTAL.

Sgt.: Joaquim Roca Mata
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