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PLE ORDINARI de l’Ajuntament d’Eivissa
Data: 27-02-14 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

 Data: 03-03-14 A les 9 hores: 2ª Convocatòria

                                      «NOM»
                                      «DOMICILI»
                                      «CIUTAT»

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 24 de febrer de 2014

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Sgt. Pilar Marí Torres

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. 12/13, ordinària de data 28 de novembre.

2n. Aprovació inicial del reglament de funcionament del sistema de gestió mitjançant tecnologia de 
posicionament per satèl·lit de la flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers 
de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa.
3r. Mocions amb proposta d’acord:

1. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa,  amb proposta d’acord per tal  que l’Ajuntament 
habiliti  els  sistemes  i  procediments  necessaris  per  a  l’admissió  i  gestió  de  factures 
electròniques.

2. Moció del  Grup PSOE-Pacte per Eivissa,  amb proposta d’acord per tal  de manifestar  el 
suport al petit comerç del municipi.

3. Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal de sol·licitar al Parlament de les Illes 
Balears, l’eliminació de l’apartat 4t de l’article 52 de la nova llei de transports terrestres i 
mobilitat de les Illes Balears.

4. Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal que es revisi el punt 2n. de l’ordre del dia 
del Ple de 28 de febrer de 2013, pel qual s’acorda l’aprovació de tarifes del CETIS.

4t. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de delegació a favor del 3er. Tinent d’Alcalde de les 

atribucions delegades al Regidor Sr. Constantino Larroda des del 3 fins al 14 de febrer.
2. Donar compte de l’escrit  del  Grup PSOE-Pacte per Eivissa,  de data 20 de febrer,  de la 

composició de les comissions informatives.
5è. Mocions sense proposta d’acord:

1. Moció  del  Grup  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  de  control  sobre  el  projecte  d’aparcament  a 
l’Avinguda de Santa Eulària.

2. Moció de la Regidora No Adscrita,  Sra.  Marienna Sánchez-Jáuregui,  de control  sobre la 
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situació actual  dels  recursos de formació organitzats per l’Ajuntament per a l’any 2014, 
destinats a distints col·lectius.

3. Moció del Grup PSOE-Pacte per Eivissa,  de control  sobre les actuacions realitzades per 
l’Ajuntament d’Eivissa per aconseguir l’obertura del Centre d’Interpretació del Parc Natural 
de Ses Salines, bé declarat Patrimoni Mundial per la Unesco.

4. Moció del Grup EPIC, de control sobre conèixer la situació actual i les intencions de l’equipo 
de govern, en relació a aspectes relacionats amb diferents béns declarats Patrimoni de la 
Humanitat.

6è. Precs i preguntes.

EL SECRETARI-ACCTAL.

Sgt.: Joaquim Roca Mata
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