
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

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

Data: 04 / maig / 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. 1/15, ordinària de data 26 de gener.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de la Modificació Pressupostària núm. 5/2015 
per transferències de capital (Exp. relacionat 5431/2015).

3r. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de Reconeixement Extrajudicial 
de Crèdits núm. 5/2015 (Exp. relacionat 5695/2015). 

4t. Proposta d'acord per a l'aprovació de la revisió de preus de l'any 2014 presentada 
per la concessionària CESPA SA, corresponent al servei de recollida de residus sòlits 
urbans, transport  a l'abocador i  neteja viaria del municipi  d'Eivissa (Exp. relacionat 
5727/2015). 

5è. Proposta d'acord per a l'aprovació de la revisió de preus de l'any 2015 presentada 
per la concessionària CESPA SA, corresponent al servei de recollida de residus sòlits 
urbans, transport  a l'abocador i  neteja viaria del municipi  d'Eivissa (Exp. relacionat 
5729/2015). 

6è. Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'entrada de 
vehicles mitjançant les voreres i/o vies públiques, reserva de via pública per càrrega i 
descàrrega d'us exclusiu i d'us públic:  (Exp. relacionat 5905/2015). 

7è.  Proposta  d'aprovació  inicial  del  Pla  Especial  de  Conservació,  Protecció  i 
Recuperació de Ses Feixes del Prat de Ses Monges. (Exp. relacionat 161/2014). 

8è. Mocions amb proposta d'acord: 

 



 

1. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que s'acordi sol·licitar 
a  tots  els  partits  polítics  que  presenten  candidatura  a  les  eleccions  locals  en  la 
circumscripció d'Eivissa, que s'abstenguin d'efectuar campanya electoral a l'àrea en 
que es realitzi el "Mercat Medieval" durant els dies de la seua celebració. 

2.  Moció del  grup municipal  EPIC, amb proposta d'acord,  per tal  que l'Ajuntament 
sol·liciti al Govern Balear l'ús dels mòduls de l'ex-CEIP Es Pratet, i que part d'aquestos 
mòduls es destinin provisionalment com a seu de l'AAVV de Can Misses fins a la 
construcció del parc previst. 

3.  Moció del  grup municipal  EPIC, amb proposta d'acord,  per tal  que l'Ajuntament 
procedeixi a personar-se, a la major brevetat possible, en el procediment penal que es 
tramita actualment en el Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Eivissa en relació al CETIS, en 
qualitat de part perjudicada.

9è. Decrets i comunicacions. 

10è. Mocions sense proposta d'acord: 

1. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre la Policia Local.

11è. Precs i preguntes.

 

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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