
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

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

Data: 30 / novembre / 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'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. 16/15, ordinària de data 29 d'octubre.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'Expedient de Reconeixement Extrajudicial 
de Crèdits núm. 11/2015 (Exp. relacionat núm. 15822/15).

3r. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de cementeris municipals (Exp. relacionat núm. 15763/15).

4t. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la recollida de vehicles de la via pública (Exp. relacionat núm. 
15766/15).

5è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora 
de  la  taxa  per  prestació  del  servei  del  mercat  municipal  (Exp.  relacionat  núm. 
15767/15).

6è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (Exp. relacionat núm. 
15768/15).

7è.  Proposta  d'aprovació  provisional  de  la  modificació  de  l'ordenança  fiscal  sobre 
vehicles de tracció mecànica (Exp. relacionat núm. 15769/15).

8è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per a ocupació de terrenys d'ús públic i privat amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa (Exp. relacionat núm. 15770/15).

9è. Mocions amb proposta d'acord:

1.  Moció del  grup municipal  Guanyem Eivissa,  amb proposta d'acord, sol·licitant  la 
declaració d'aquest municipi contrari a l'aplicació del tractat transatlàntic de comerç i 

 



 

inversió (TTIP en anglès).

2. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'elaborar i aprovar un 
reglament específic per a la regulació d'espectacles d'artistes i músics a la via pública.

3.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  desenvolupar 
l'ordenança de venda ambulant  i  activitats,  i  per desenvolupar i  regular  el  sistema 
d'inspecció i sanció en venda ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques.

4.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  sobre  l'Estatut  de 
Capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

5. Moció del  grup municipal  Popular,  amb proposta d'acord, perquè la  contractació 
d'advocats externs en representació i  defensa de l'Ajuntament  es realitzi  per ordre 
rotari.

6.  Moció  del  grup municipal  Popular,  amb proposta  d'acord,  sobre  el  finançament 
addicional dels consells insulars l'any 2016 i la seva repercussió als ajuntaments.

7.  Moció del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que l'Ajuntament 
efectuï  campanyes  d'esterilització,  identificació  i  tinença  responsable  d'animals  de 
companyia.

8.  Moció del  grup municipal  EPIC,  amb proposta  d'acord,  per  tal  que l'Ajuntament 
efectuï una revisió del Pla de Mobilitat Urbana sostenible d'Eivissa 2007-2010.

9. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'aprovar la normativa 
adequada per regular l'ús dels espais privatius a la via pública.

10. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que es construeixi un 
memorial  en  el  Cementeri  Vell  dedicat  a  totes les víctimes de la  Guerra  Civil  i  la 
posterior repressió franquista.

10è. Decrets i comunicacions:

1. Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 24/2015. 

2. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 25/2015.

3.  Donar  compte  de  l'informe  sobre  Morositat  i  PMP,  emès  per  la  Tresoreria  i 
Intervenció,  corresponent  al  tercer  trimestre  de  l'exercici  2015  (Exp.  relacionat 
núm.15791/15).

11è. Mocions sense proposta d'acord.

1. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre el sistema de control d'horaris 
del personal municipal.

2. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la reunió mantinguda en data 17 
de novembre de 2015 entre l'Alcalde i el President de l'APB.

3. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre les reunions mantingudes per 
l'Alcalde en el seu viatge a Madrid el 10 de novembre.

4. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la modificació dels estatuts del 
Patronat Municipal de Música.

12è. Precs i preguntes.

 

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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