
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 26 / març / 2015 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

Data: 30 / març / 2015 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'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. 14/14, ordinària de data 30 d'octubre.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de la rectificació de l'Inventari Municipal de Béns 
a 31-12-14 (Exp. relacionat 212/15). 

3r. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 2/2015 (Exp. relacionat 1821/15). 

4t. Proposta d'acord per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
cementeri municipal (Exp. relacionat 1899/15). 

5è.  Proposta  resolució  sol·licitud  bonificació  d'ICIO de la  instal·lació  de caldera  de 
biomasa a les piscines d'Es Raspallar (Exp. relacionat 3035/15). 

6è. Proposta d'aprovació de la modificació del conveni col·lectiu del personal laboral 
del Patronat del MACE (Exp. relacionat 3885/15). 

7è. Mocions amb proposta d'acord: 

1.  Moció  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  amb  proposta  d'acord,  per 
nomenar a Manuel Ramón Mas Assessor Honorífic del Patronat Municipal de Música. 

2. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord, relativa a 
la publicació del Patrimoni Municipal del Sòl. 

3. Moció conjunta dels grups municipals PSOE-Pacte per Eivissa i Eivissa pel Canvi,  
amb proposta d'acord, per a la construcció d'un memorial al Cementeri Vell d'Eivissa 
que recordi les víctimes de la repressió franquista durant la guerra civil i la dictadura. 

 



 

4. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d'acord, per a demanar als diferents 
grups polítics que formen l'Ajuntament, que en el termini de sis dies naturals posin a 
disposició del Ple la comptabilitat de la seua assignació des de juny de 2011 fins al dia 
de l'acord. 

8è. Decrets i comunicacions: 

1.  Període  Mitjà  de  Pagament  a  Proveïdors  4t.  trimestre  2014  (Exp.  relacionat 
3865/15). 

2. Execució pressupostària 4t. trimestre 2014 (Exp. relacionat 3883/15). 

3.  Donar compte del Decret  d'Alcaldia de la liquidació del Pressupost  Ordinari  any 
2014, i informe d'estabilitat pressupostària (Exp. relacionat 3925/15). 

4.  Donar compte de la providència de data 3 de febrer de 2015 dictada pel  Jutjat 
d'Instrucció  núm.  3,  en  relació  a  la  personació  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  a  les 
diligències  prèvies  del  P.A.  1425/2014,  i  de  l'informe  jurídic  emès  en  relació  a  la 
personació de l'Ajuntament com a perjudicat (Exp. relacionat 4334/15).

9è. Mocions sense proposta d'acord: 

1.  Moció  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  de  control  per  conèixer  la 
situació  de  compliment  o  incompliment  per  part  de  l'empresa  de  les  condicions 
especificades en el plec de condicions tècniques particulars contingudes a la contracta 
del servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a 
la via pública.

2. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'estat actual i  
futur de les obres del Port. 

3. Moció del grup municipal PREF, de control sobre la situació actual del projecte d'ús 
de Sa Pedrera, i si en les bases d'atorgament de parades de venda en el mercats 
artesanals de la plaça del Parc, per a l'any 2015, es té intenció de què les persones a 
les quals se'ls hi atorgui hagin d'acudir al centre de Sa Pedrera. 

4. Moció del grup municipal EPIC, de control sobre Protecció Civil. 

10è. Precs i preguntes

 

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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