
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 24 / setembre / 2015 A les 8,30 hores: 1ª Convocatòria

Data: 28 / setembre / 2015 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'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

(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. 12/15, ordinària de data 3 d'agost.

- Acta núm. 13/15, extraordinària de 28 d'agost. 

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació cànon variable excedent ORA de l'1 de març de 
2014 al 28 de febrer de 2015 (Exp. relacionat núm. 8346/2015). 

3r. Proposta d'acord per a la publicació de les declaracions de bens i activitats dels 
Regidors de l’Ajuntament d’Eivissa, al portal de transparència de l’Ajuntament (Exp. 
relacionat núm. 12694/2015). 

4t.  Proposta  d'acord  per  a  la  modificació  dels  Estatuts  del  Patronat  Municipal  de 
música (Exp. relacionat núm. 12846/2015). 

5è. Proposta d'acord per a la pròrroga forçosa del contracte de gestió del servei públic 
de  subministrament  d'aigua  potable  i  clavegueram  del  municipi  d'Eivissa  (Exp. 
Relacionat núm. 10462/2015).

6è. Proposta d'acord per a l'aprovació de la declaració institucional per tal d'exigir a les 
entitats financeres establertes en el municipi d'Eivissa que no participin en processos 
de desnonaments de primer habitatge (Exp. relacionat núm. 10815/2015).

7è. Proposta d'acord per a l'aprovació de la declaració institucional de l'Ajuntament 
d'Eivissa  per  a  l'admissió  humanitària  dels  refugiats  (Exp.  relacionat  núm. 
10815/2015). 

8è. Mocions amb proposta d'acord: 

1. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'instar al Govern 
Balear perquè sol·liciti al Ministeri de Foment un altre buc polivalent per a la zona del 
Mediterrani, així com una Base Estratègica de Salvament a les Illes Balears. 

2.  Moció del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que l'Ajuntament 

 



 

efectuï, en aquest exercici econòmic i els següents, una aportació mínima de deu mil 
euros a Aliança Mar Blava. 

3.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  d'incloure  en  el 
Reglament d'honors i distincions la creació del reconeixement al mèrit ciutadà, destinat 
a aquelles persones, col·lectius, entitats, empreses, etc., que sense merèixer un altre 
honor,  han de ser reconegudes i  distingides per aquesta corporació, i  col·locar els 
retrats dels fill il·lustres en el Saló de Plens. 

4. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per instar al Fons Pitiús de 
Cooperació a prioritzar accions per millorar les condicions de vida a Síria. 

5.  Moció del  grup municipal Popular,  amb proposta d'acord, sobre l'adequació d'un 
aparcament provisional al costat del Centre de Salud de Vila. 

6. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament no 
destini fons del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a la reforma de Vara de 
Rey o altres actuacions alienes als bens declarats Patrimoni de la Humanitat. 

7. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal de sol·licitar a les 
entitats financeres del municipi, que comuniquin a la regidoria de Benestar Social i  
Habitatge, l'inici d'actuacions que puguin finalitzar en desnonament. Posar en contacte 
als afectats amb el departament de Benestar Social i Habitatge de l'Ajuntament. Que 
no  participin  en  el  processos de  desnonament  de  primera  vivenda  que  afecten  a 
aquest municipi. 

8. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que s'acordi seguir els 
tràmits perquè la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, realitzi una auditoria de 
les actuacions efectuades per aquest Ajuntament i IMVISA en relació al CETIS. 

9. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament es 
personi, a la major brevetat possible, a la causa pena "Eivissa Crea" en qualitat de 
perjudicat. 

9è. Decrets i comunicacions: 

1. Donar compte de l'escrit de la Portaveu del Grup Municipal Popular, comunicant els 
representants en el Consell de Participació ciutadana. 

2. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 19/2015. 

3. Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 20/2015. 

10è. Mocions sense proposta d'acord: 

1.  Moció del  grup municipal EPIC, de control  sobre el  canvis efectuats a Benestar 
Social. 

2.  Moció del  grup municipal  Popular,  de control  sobre la  relació de llocs de treball 
(RLT). 

3. Moció del grup municipal Popular, de control sobre la reforma del Port d'Eivissa. 

4. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre els concerts de música realitzats a 
Can Misses. 

11è. Precs i preguntes.

 

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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