
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

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

Data: 02 / maig / 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.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació provisional de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per 
la  Prestació  dels  Serveis  d’Intervenció  Integral  de  l’administració  municipal  en  les 
Activitats i Instal·lacions (Exp. Relacionat 5871/2016).

3r.  Proposta  d’aprovació  expedient  de  Reconeixement  Extrajudicial  de  Crèdits 
núm.5/2016 (Exp. Relacionat 6121/2016).

4t.  Proposta  d'aprovació  en  relació  a  l'acord  marc  entre  l’Ajuntament  d’Eivissa  i 
l’Autoritat Portuària de Balears per al desenvolupament d’actuacions al Port i al seu 
entorn (Exp. relacionat 6263/2016).

5è. Proposta d'aprovació de declaració Institucional en relació al preacord subscrit pels 
Caps d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia.

6è.  Proposta  d'aprovació  de  declaració  Institucional  en  solidaritat  amb  el  Poble 
d'Ecuador.

7è. Mocions amb proposta d'acord:

1. Moció del grup municipal Guanyem, amb proposta d'acord, de rebuig a les mesures 
coercitives del Ministeri d'Hisenda i a favor d'un nou model de finançament.

2. Moció del grup municipal Popular,  amb proposta d'acord, per al soterrament del 
cablejat  elèctric  en totes  les  zones incloses en els  plans  especials  de protecció  i  
reforma interior.

3.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord  sobre  contractació 
socialment responsable i per facilitar l'accés de les Pimes a la contractació pública.

 



 

4. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord sobre sanejament d'aigua i 
polítiques d'estalvi en el consum.

5. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal de redactar,  en el 
termini màxim de tres mesos un "Pla de Recollida Selectiva de Material Solidari", amb 
la finalitat d'ajudar a persones i/o col·lectius necessitats.

6. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per tal que s'inclogui a l'ordre 
del  dia  de  la  pròxima  reunió  del  Consorci  Eivissa  determinats  punts  relatius  a  la 
Necròpolis de Puig des Molins.

7. Moció del  grup municipal EPIC, amb proposta d'acord per sol·licitar a l'Autoritat 
Portuària de Balears la remissió a aquest Plenari del Pla Especial del Port d'Eivissa.

8è. Decrets i comunicacions.

9è. Mocions sense proposta d'acord:

1. Moció del grup municipal Popular de control, sobre el Consorci Eivissa Patrimoni de 
la Humanitat.

2. Moció del grup municipal Popular de control, sobre la situació de les parades del 
Mercat Nou.

3. Moció del grup municipal EPIC de control, sobre el Consell d'Alcaldes.

10è. Precs i preguntes.

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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