
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 30 / juny / 2016 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

Data: 04 / juliol / 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.

 Acta núm. 6/16, ordinària de data 28 d'abril.

 Acta núm. 7/16, ordinària de data 30 de maig.

2n.  Declaració  institucional  a  favor  de  la  declaració  del  corredor  de  cetacis  de  la 
demarcació marina llevantina-balear com a zona d’especial protecció d’importància per 
a la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d’un règim preventiu de protecció d’aquesta àrea 
així  com mesures  per  a  la  reducció  de la  remor  submarina  (Exp.  relacionat  núm. 
4214/2016).

3r. Proposta de desestimació Recurs de reposició interposat pel Grup Municipal EPIC, 
contra l’acord plenari de data 31 de març de 2016, mitjançant el qual es va aprovar el  
conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa 
per  a  la  posada  en  funcionament  de  l’Estació  d’autobusos  situada  al  Cetis  (Exp. 
Relacionat núm. 4758/2016).

4t.  Proposta  d’acord  per  a  l'aprovació  d’Amortització  d’Operacions de Crèdit  (Exp. 
Relacionat núm. 10078/2016).

5è. Mocions amb proposta d'acord:

 1.  Moció  del  Grup Municipal  Popular,  amb proposa  d'acord,  per  adquirir  el 
compromís formal de no repercutir en els veïns del municipi el deute pendent 
amb Abaqua.

 2. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per a l'aprovació 
d'un  Pla  Especial  de  Reforma  Interior  de  Ses  Figueretes  per  recuperar  i 
revitalitzar el barri.

 



 

 3. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre ampliació de 
l'horari d'obertura de la biblioteca municipal de Can Ventosa.

 4.  Moció  del  Grup  Municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  instar  al 
Govern Balear a presentar un pla de terminis per a la redacció i aprovació de la 
Llei de Capitalitat de la Ciutat d'Eivissa.

 5. Moció  del  Grup Municipal  Popular,  amb proposta  d'acord,  per  millorar  la 
vigilància als parcs públics per garantir la convivència ciutadana.

 6. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per escometre les 
mesures  i  actuacions  necessàries  per  a  la  posada  en  marxa  de  la  gestió 
municipal dels informes d'avaluació d'edificis i per establir una línia d'ajudes per 
als propietaris dels edificis.

 7.  Moció  del  Grup  Municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord,  sobre  exigir  a 
l'Associació  de  taxistes  autònoms  el  compliment  íntegre  del  Reglament  de 
funcionament de GPS i del Conveni de GPS firmat per l'Associació i aquest 
Ajuntament,  i  en  cas  d'incompliment  del  Reglament  i/o  del  Conveni,  iniciar 
l'oportú expedient sancionador.

 8.  Moció  del  Grup  Municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord,  per  efectuar  el 
tràmits oportunes per situar una parada de taxis a la zona del Moll Sud, així 
com la circulació dels mateixos per a càrrega i descàrrega de passatgers a la 
zona. Sol·licitar a l'APB la restricció a la circulació de vehicles privats fora dels 
horaris de càrrega i descàrrega. Sol·licitar a l'APB informació sobre els serveis 
de transport que operen a l'interior del port.

6è.Decrets i comunicacions:

 1. Donar compte Decret d’aprovació Modificació Pressupostària núm. MP Ord. 
8/2016 Generació de Crèdits per Ingressos

7è. Mocions sense proposta d'acord:

 1. Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre el grau de compliment 
dels acords i obligacions contingudes en el Conveni Marc de col·laboració per a 
la posada en funcionament de l'estació d'autobusos.

 2. Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre el funcionament de la 
Unitat de Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament d'Eivissa.

 3. Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre el CETIS.

 4. Moció del Grup Municipal Popular, de control, sobre mesures addicionals per 
millorar la seguretat del municipi  i  garantir el  compliment de les ordenances 
durant la temporada estival.

 5. Moció del Grup Municipal EPIC, de control, sobre les contractacions.

8è. Precs i preguntes.

 

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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