
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 31 / març / 2016 A les 8,30 hores: 1ª Convocatòria

Data: 04 / abril / 2016 A les 8,30 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. 02/16, ordinària de data 28 de gener 

-Acta núm. 03/16, ordinària de data 25 de febrer 

2n.  Proposta  d'aprovació  inicial  de  la  modificació  de  l'Ordenança  municipal  d'ús  i 
aprofitament de les platges i  punts de bany del municipi  d'Eivissa. (Exp. relacionat 
1722/2016). 

3r.  Proposta d’aprovació inicial  de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat 
exterior (Exp. Relacionat 4376/2016). 

4t. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l’Ordenança fiscal 
reguladora  de  la  Taxa  per  expedició  de  documents  administratius  (Exp.relacionat 
3859/2016). 

5è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost 
sobre construccions instal.lacions i obres (Exp. relacionat 3910/2016). 

6è.  Proposta  d'acord  per  a  l'aprovació  del  conveni  marc  de  col.laboració  entre  el 
Consell  Insular  d'Eivissa  i  l'Ajuntament  d'Eivissa  amb  vista  a  la  posada  en 
funcionament  de  l'estació  d'autobusos  situada  al  complex  denominat  "Centre  de 
Transferència Intermodal i de Serveis" (Expedient relacionat 4758/2016) 

7è. Mocions amb proposta d'acord: 

1. Moció del grup municipal Socialista, amb proposta d'acord per instar al govern 
central a que deixi de limitar l'autonomia de gestió de les Administracions Locals 
amb  situació econòmic financera sanejada i estable.

2. Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano EPIC, amb proposta d'acord 

 



 

per tal que l'Ajuntament acordi incorporar en els plens ordinaris que es celebren 
amb  anterioritat  cada  Consell  d'Alcaldes  mocions  amb  proposta  d'acord  i 
mocions de control formulades pels diferents grups politics en els Plens que es 
celebrin posteriormente. 

3. Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano EPIC, amb proposta d'acord 
per instar a l'Autoritat Portuària de Balears a realitzar diferents actuacions.  

4. Moció del grup municipal Movimiento Ciudadano Epic, amb proposta d'acord , 
relativa a la realització de diferents actuacions en relació al  conveni marc de 
col.laboració  entre  l'Ajuntament  i  el  Consell  Insular  per  a  la  posada  en 
funcionamen de l’estació d’autobusos. 

5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per portar endavant els 
projectes d'obres financerament sostenibles sotmesos al Consell de Participació 
Ciutadana i que van quedar fora de la classificació definitiva. 

6. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord en matèria de recursos 
hídrics. 

7. Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  relativa  a 
infraestructures educatives. 

8. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord perquè qualsevol veí 
del municipi pugui assitir a taules de contractació. 

9. Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  per  desenvolupar 
l'ordenança  de  venda  ambulant  i  activitats  i  per  desenvolupar  i  regular  el 
sistema d'inspecció i sanció en venda ambulant i activitats de venda de begudes 
alcohòliques. 

10. Moció  del  grup municipal  Popular,  amb proposta  d'acord en relació  amb les 
estàncies turístiques en edificis plurifamiliars i adossats sotmesos al règim de 
propietat horitzontal. 

11. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per millorar el sistema 
d'informació del registre d'entrada i sortida que es facilita als grups de l'oposició. 

12. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord per millorar l'atenció 
telefònica del servei de recaptació durant el període voluntari de pagament de 
les obligacions tributàries. 

13. Moció dels grups municipals Socialista i  Guanyem, amb proposta d'acord en 
relació al  preacord subscrit  per els caps d’Estat  i  de Govern de la  UE amb 
Turquia. 

8è. Decrets i comunicacions: 

1. Donar compte Decret d’aprovació de Modificació de Crèdit 2/2016, baix la modalitat 
d’incorporació  de  romanents  de  crèdit  del  pressupost  anterior  (Decret  núm. 
2016-0665). 

2.  Donar  compte  Decret  d’aprovació  de  modificació  de  crèdits  per  transferències 
núm.3/2016 (Decret núm. 2016-1073). 

3. Donar compte Decret d’aprovació factures amb nota d’objecció Exp.Obj.Ord.1/2016 
(Decret núm. 2016-1279). 

4.  Donar  compte  remissió  execució  Pressupostaria  4t  trimestre  exercici  2015  de 
conformitat amb l'establert a l'Ordre HAP/2105/2012 (Exp. Relacionat 4255/2016). 

 



 

5.  Donar  compte  remissió  informació  corresponent  al  Pressupost  General  de  la 
Corporació  per  a  l'exercici  2016  (Ordre  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre)  (Exp. 
relacionat 4554/2016). 

9è. Mocions sense proposta d'acord: 

1.  Moció  del  grup  municipal  Movimiento  Ciudadano  EPIC,  de  control  sobre 
irregularitats detectades en la Policia Local. 

2. Moció del grup municipal Popular, de control sobre els plans presents i futurs de 
l'actual equip de govern per a la societat pública "Iniciatives Municipals de Vila, S.A. 
(IMVISA)

10è. Precs i preguntes.

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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