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PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa
Data: 28-02-13 A les 10 hores: 18 Convocatoria
Data: 04-03-13 A les 10 hores: 28 Convocatoria

Premsa

De conformitat amb el que disposa l'Art. 81 de la L1ei 20/2006, de 15 de desembre ,
municipal i de regim local de les lIIes Balears, se us convoca a la sessió ressenyada, que se
celebrara en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, situat a les dependencies de I'edifici de Can
Botino, al C/. Pere Tur, núm. 1, en la data i hora indicades, segons I'ordre del dia que figura a
continuació.

il
eZ~~áuregui Martínez

~

' O R D R E DEL DIA

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de I'esborrany de I'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 13/12, ordinaria de data 25 d'octubre.
- Acta núm. 14/12, ordinaria de data 29 de novembre.

2n. Aprovació de les tarifes del Centre Intermodal i de Serveis (CETIS).
3r. Proposta de derogació de l'ordenanca fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'inter és
general.
4t. Proposta d'agermanament entre la ciutat d'Eivissa i la ciutat de Dubrovnik.
Se. Proposta de declaració institucional relativa al Tractat sobre el cornero d'armes.
6e. Mocions amb proposta d'acord:
1.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d'acord sobre I'adhesió de I'Ajuntament
d'Eivissa a í'órqan fundacional de la Xarxa de Municipis de les lIIes Balears pel Ramon L1ull.
2.- Moció del Grup Eivissa pel Canvi, amb proposta d'acord sobre demanar al Govern Balear la
retirada tractament diferenciat de la ciutat de Mallorca, del seu Pla de Promoció Turística .
3.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d'acord referent al nou Hospital
d'Eivissa.
4.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d'acord sobre recolzament a I'acció
unitaria en defensa del catal á, i la retirada del Decret de lIengües.
5.- Moció deis Grups PSOE-PACTE per Eivissa, Eivissa pel Canvi i Nova Alternativa , amb proposta
d'acord per instar al Govern de l'Estat a Modificar la L1ei Hipotecaria amb el fi de regular la dació en
pagament i adoptar les mesures necessáríes per evitar els desnonaments per motius econórnícs.
?e. Decrets i comunicacions.
1.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de revocació de la delegació a favor de la Junta de Govern
Local, relativa a la resolució deis procediments de disciplina urbanística.
2.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de delegació a favor del regidor Sr. Alejandro Marí Ferrer, la
resolució deis procediments relacionats amb llic éncies urbanístiques considerades com a obra
major, a excepció deis relacionats amb sol-ücituds de llicéncies d'obres de construcció
d'edificacions i instal -lacions de nova planta, i resolució deis procediments de disciplina urbanística.
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3.- Donar compte del Oseret d'Alcaldia de delegació a favor de la Junta de Govern Local, la
resolució deis procediments relacionats amb sol-licituds de llic éncies d'obres de construcci6
d'edificacions i lnstallacions de nova planta.
4.- Donar cornete de l'lnforme d'lntervenci6 sobre el compliment del pta d'ajust de I'Ajuntament
d'Eivissa, aprovat el dia 28 de marc de 2011.
Bé. Mocions sensa proposta d'acord:
1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control sobre modificació de la Llei de
Coordinació de les Policies Locals de les IIles Balears i altres mesures que afecten a aquest coso
2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de contro l relativa a la poss ible obertura
d'una nova sala de testes al passeig Joan Caries 1.
9é. Precs í prequntes,

EL SECRE

e; Sgt.: Joaquim Roca Mala
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