Secretaria General Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.org

PLE ORDINARI de l’Ajuntament d’Eivissa
Data: 30-01-14 A les 9 hores: 1ª Convocatòria
Data: 03-02-14 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 27 de gener de 2014
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,
Sgt. Pilar Marí Torres
ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 11/13, ordinària de data 30 d’octubre.
2n. Aprovació full d’apreuament complementari de la finca núm. 27 de la Unitat d’Actuació núm. 27.
3r. Mocions amb proposta d’acord:
1. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord relativa al centre polivalent
de sa Pedrera, al barri de sa Penya.
2. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per arribar a un pacte local a
favor dels drets sexuals i reproductius.
3. Moció conjunta dels Grups PSOE-Pacte per Eivissa, Eivissa pel Canvi, EPIC i Regidora No
Adscrita, amb proposta d’acord, relativa a la remodelació del Port.
4. Moció del Grup Eivissa ple Canvi, amb proposta d’acord, sobre declaració dels símbols
d’interès local i a favor de la llibertat d’expressió.
5. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord per a l’aprovació
de símbol d’interès local.
4t. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació per exercir la potestat disciplinària als
empleats de l’Ajuntament, en el regidor Sr. Ignacio Rodrigo Mateo.
2. Donar compte de l’informe sobre morositat emès per la Tresoreria i Intervenció corresponent
al tercer trimestre de l’exercici 2013
3. Donar compte de l’Avaluació de transparència de l’Ajuntament d’Eivissa.
4. Donar compte de l’esborrany de Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament d’Eivissa.
5è. Mocions sense proposta d’acord:
1. Moció del Grup EPIC, de control sobre el CETIS.
2. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa de control sobre mobilitat.
6è. Precs i preguntes.
EL SECRETARI-ACCTAL.
Sgt.: Joaquim Roca Mata

