
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 25 / febrer / 2016 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

Data: 29 / 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. 19/15, extraordinària de data 3 de desembre.

 Acta núm. 20/15, extraordinària de data 22 de desembre.

 Acta núm. 21/15, ordinària de data 22 de desembre.

 Acta núm. 1/16, extraordinària de 19 de gener.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 3/2016 (Exp. Relacionat 2234/16).

3r. Declaració Institucional del 8 de març Dia de la Dona.

4t.  Proposta  d'acord  de  noms  de  carrers  en  reconeixement  a  dones  per  la  seua 
trajectòria.

5è. Mocions amb proposta d'acord:

1.  Moció  del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord  per  tal  que l'Ajuntament 
efectuï, en el termini màxim de sis mesos, una campanya informativa sobre els drets i  
deures dels ciclistes, una revisió de l'estat de senyalització dels carrils bici del municipi, 
reparant-los  i  millorant-los  segons  procedeixi,  i  prioritzar,  en  la  revisió  del  Pla  de 
Mobilitat, l'ampliació de la xarxa de carrils bici.

2.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord  per  tal  de  promoure  la 
instal·lació  d'un  sistema  de  sincronització  semafòrica  amb  l'objectiu  de  millorar  la 
fluïdesa en el trànsit rodat i reduir els temps de transport, l'estalvi de combustible i la  
contaminació a les Avingudes Espanya, Ignasi Wallis, Isidor Macabich i Santa Eulària i 
el Passeig de Vara de Rey.

 



 

3. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per prioritzar la millora en 
el manteniment dels centres educatius segons els dictàmens del CEIE i per instar a la 
Conselleria d'Educació a iniciar els tràmits per a la construcció d'un nou IES a Eivissa.

4.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb proposta  d'acord,  per  instar  a  Autoritat 
Portuària de Balears a reservar un mínim d'un 40 per cent dels llocs d'amarratge en la 
dàrsena de ponent del Port d'Eivissa per a embarcacions de base i amb una pujada de 
preus corresponent a l'IPC.

5.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  establir  un  pla 
d'activació econòmica 2016/2020 per al municipi d'Eivissa.

6. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la implantació d'un 
pla de seguiment i transparència de les mocions aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

7. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre transparència en la 
contractació pública.

8. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, pel reconeixement de la 
representativitat turística a Eivissa.

9. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per acordar que la Banda 
Municipal  participi  en  la  processó  del  divendres  sant,  així  com en altres  actes de 
caràcter religiós, com ha estat tradicional.

10.  Moció  del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  de  sol·licitar  al 
Ministeri de Justícia un increment substancial en personal i mitjans dels distints jutjats 
d'Eivissa.

11. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que s'autoritzi en els 
baluards murallats de Dalt Vila, únicament aquells esdeveniments musicals organitzats 
pel mateix Ajuntament, i per tal de modificar qualsevol autorització atorgada per a la 
realització  a  Dalt  Vila  del  IMS  o  altre  esdeveniment  similar,  proposant  espais 
alternatius.

6è. Decrets i comunicacions:

1. Donar compte del Decret d'Alcaldia de la liquidació del Pressupost Ordinari  any 
2015, i informe d'estabilitat pressupostària (Exp. Relacionat 1484/16).

2. Donar compte del Decret d’aprovació de l’expedient de Generació de Crèdits per 
ingressos núm. 01/2016 (Decret núm. 2016-0415).

7è. Mocions sense proposta d'acord:

1. Moció del grup municipal Popular, de control sobre la celebració del 'Internacional 
Music Summit' en el Baluard de Santa Llúcia de Dalt Vila.

2. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la realització dels informes sobre 
irregularitats CETIS.

8è. Precs i preguntes

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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