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PLE ORDINARI de l’Ajuntament d’Eivissa
Data: 27-03-14 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

 Data: 31-03-14 A les 9 hores: 2ª Convocatòria

                                      «NOM»
                                      «DOMICILI»
                                      «CIUTAT»

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 24 de març de 2014

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Sgt. Pilar Marí Torres

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. 13/13, extraordinària i urgent de data 5 de desembre.
Acta núm. 14/13, extraordinària de data 19 de desembre.
Acta núm. 15/13, ordinària de data 19 de desembre.

2n.  Proposta  d’aprovació  d’expedient  de  modificació  pressupostària  MP4/2014  de  crèdit 
extraordinari.
3r.  Proposta  d’aprovació  d’expedient  de  modificació  pressupostària  MP6/2014  de  crèdit 
extraordinari.
4t. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2013 d’obligacions d’exercicis tancats.
5è. Proposta de resolució a la sol·licitud del Consell  Insular d’Eivissa de bonificació de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a la obra de demolició de l’antic economat militar, 
situat en Camí del Calvari.
6è. Proposta de resolució a la sol·licitud del Consell  Insular d’Eivissa de bonificació de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a la obra de reparació edifici a la Seu del Consell 
d’Eivissa situat a Av. Espanya,49.
7è. Proposta d'adequació del Pacte Regulador de les condicions laborals del personal funcionari de 
l'Ajuntament d'Eivissa i de la relació descriptiva de llocs de treball de la Policia Local, en relació amb 
la jornada laboral.
8è. Aprovació de plecs, l’expedient de contractació i la convocatòria de la gestió de servei públic per 
la recollida de residus sòlids urbans i selectiva i per la neteja viària i de les platges del Municipi 
d’Eivissa.
9è. Proposta d’aprovació de la modificació tarifaria de la tarifa única dels taxis de l’illa d’Eivissa per 
a l’any 2014.
10è. Proposta d’acord d’adhesió a la declaració del 8 de març de 2014.
11è. Proposta per sol·licitar al Consell Insular l’elaboració i aprovació del pla de turisme insular amb 
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la col·laboració efectiva dels ajuntaments.
12è. Proposta d’acord per a la renovació del Consell Municipal de Participació Ciutadana.
13è. Mocions amb proposta d’acord:

1. Moció dels Grups Municipals PSOE-PACTE, Eivissa pel Canvi i Moviment Ciutadà EPIC, 
amb proposta d’acord sobre la remodelació del Port.

2. Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb  proposta  d’acord  per  tal  de 
demanar la reducció al 4 per cent de l’IVA cultura.

3. Moció  del  Grup  Municipal  EPIC,  amb  proposta  d’acord  per  tal  que  es  modifiquin,  el 
Reglament del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb 
conductor de l’Ajuntament d’Eivissa, i  el Reglament de la gestió mitjançant tecnologia de 
posicionament per satèl·lit de la flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils 
lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa.

4. Moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per proposar 
millores al barri de Talamanca.

14è. Decrets i comunicacions.
15è. Mocions sense proposta d’acord:

1. Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, de control sobre informació de la situació de 
l’empresa que gestiona la zona blava, amb relació amb els seus treballadors.

16è. Precs i preguntes.

EL SECRETARI-ACCTAL.

Sgt.: Joaquim Roca Mata
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