
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 30 / octubre / 2014 A les 8,30 hores:1ª Convocatòria

Data: 03 / novembre / 2014 A les 8,30hores: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. 4/14, ordinària de data 30 d’abril.

 Acta núm. 5/14, ordinària de data 29 de maig. 

 Acta núm. 6/14, extraordinària de data 20 de juny. 

2n. Proposta designació suplents Consells Escolars (Exp. Relacionat 9044/14). 

3r.  Proposta  declaració  institucional  –  municipi  solidari  amb  l’Alzheimer  (Exp. 
Relacionat 8633/14). 

4t. Proposta dedicació regidora Josefa Riera Tur (Exp. Relacionat 8617/14). 

5è.  Modificació  de  l’Ordenança  Reguladora  de  l’Administració  electrònica  de 
l’Ajuntament (Exp. Relacionat 5508/14). 

6è. Expropiació forçosa 1/80ava part Gall, 4 (Exp. Relacionat 8305/14) 

7è. Mocions amb proposta d’acord: 

 1.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d’acord  sobre  l’activitat 
d’artesania i distinció clara entre artesans i venedors d’artesania industrial. 

 2. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d’acord sobre que es realitzin 
les gestions i tràmits necessaris per a l’abonament de totes les despeses als pacients 
que precisin rebre el Servei de Radioteràpia fora de l’Illa. 

 3. Moció conjunta dels grups municipals EPIC i PREF, amb proposta d’acord 
per tal que informin sobre les reunions sobre el CETIS, en les quals hi hagin participat 
representants de l’Ajuntament amb representants del Consell. 

 4. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord en 

 



 

defensa del servei de radioteràpia al nou hospital de Can Misses. 

 5. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, 
per tal de garantir la feina iniciada per eliminar les tanques publicitàries al Municipi  
d’Eivissa. 

 6. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, 
per a la creació d’una comissió especial  de treball  per abordar la  problemàtica de 
l’emissari i els fondejos de la platja de Talamanca. 

 7. Moció del grup municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord, per a la 
conservació del nostre patrimoni. 

 8. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, 
referent a les obres de reforma del Port d’Eivissa. 

 9. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d’acord, 
per tal de modificar l’ordenança fiscal reguladora de les escoletes municipals. 

 10. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, per instar al Consell 
Insular que es tramiti davant la Mesa del Parlament una proposició de Llei per declarar 
al municipi d’Eivissa la capital de l’Illa d’Eivissa. 

 11. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, de què per part del 
serveis tècnics, econòmics i jurídics de l’Ajuntament s’elabori un mapa de totes les 
competències que té assumides aquesta Institució i dels serveis que presta. 

 12. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, sobre modificació 
art.  10  de  l’ordenança  reguladora  per  a  l’estacionament  de  vehicles  de  tracció 
mecànica a la via pública. 

 13. Moció del grup municipal PREF, amb proposta d’acord, sobre que per part 
de recursos humans s’elabori un pla d’inclusió de la cura dels fills en el treball. 

 14.  Moció del  grup municipal  PREF,  amb proposta  d’acord,  per tal  que pel 
departament de medi ambient de l’Ajuntament es tramiti una ordenança reguladora de 
la tinença de cans de casa. 

8è. Decrets i comunicacions: 

 Donar compte de la  proposta  de modificació d’assignació de regidors a les 
comissions informatives (Exp. Relacionat 9044/14). 

9è. Mocions sense proposta d’acord: 

 1. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre remors 
de la Ciutat d’Eivissa. 

 2. Moció del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre el local 
conegut com ‘Cavalli’ del Passeig Marítim d’Eivissa. 

 3. Moció de la  regidora no adscrita  de control  sobre la  situació actual  dels 
cursos de formació organitzats per l’Ajuntament per a l’any 2014, destinats als distints 
col•lectius. 

10è. Precs i preguntes.

 

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament Eivissa
	2014-10-27T13:55:44+0100
	Eivissa
	VIRGINIA MARI RENNESSON - 41441690Z
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament Eivissa
	2014-10-27T14:35:42+0100
	Eivissa
	JOAQUIM ROCA MATA - 33941394H
	Ho accepto




