
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

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

Data: 28 / gener / 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. 8/14, extraordinària i urgent de data 28 de juliol.

 Acta núm. 9/14, ordinària de data 1 d'agost. 

 Acta núm. 10/14, extraordinària de data 11 d'agost. 

 Acta núm. 11/14, extraordinària de data 22 d'agost. 

2n. Proposta en relació a la sol·licitud de canvi nivell de protecció immoble Cana Tona 
de Baix (fitxa R81 del Catàleg de Patrimoni del PGOU) (Exp. relacionat 625/15). 

3r. Mocions amb proposta d'acord: 

1. Moció del Regidor no Adscrit, Sr. Juan Daura, amb proposta d'acord per tal 
que s'iniciïn els tràmits perquè els tècnics de la casa desenvolupin un projecte 
per a un edifici polivalent per al solar de l'antiga Delegació del Govern. 

2. Moció del grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d'acord relativa a la 
sol·licitud a l'Autoritat Portuària de Balears del Pla d'Usos del Port d'Eivissa. 

3.  Moció  del  grup  PSOE-PACTE per  Eivissa,  amb proposta  d'acord  sobre  
millores urgents i imprescindibles al barri de Platja d'en Bossa. 

4.  Moció  del  grup  PREF,  amb  proposta  d'acord  per  tal  que  s'insti  als  
representants d'Eivissa  en el  Senat,  així  com els  designats  pel  Parlament  
Balear, perquè votin en contra de l'aprovació del Projecte de Llei Orgànica de 
Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

 



 

4t. Decrets i comunicacions: 

1. Donar compte de l'escrit de la portaveu del Grup Popular, comunicant els  
regidors titulars i suplents a les Comissions Informatives. 

2.  Donar  compte  del  Decret  d'Alcaldia  d'aprovació  de  factures  amb  nota  
d'objecció (Exp. relacionat 12680/14). 

3.  Donar  compte  dels  Decrets  d'Alcaldia  d'aprovació  pressupostària  per  
transferència de crèdits (Exp. relacionat (600/15). 

5è. Mocions sense proposta d'acord: 

1.  Moció  del  grup EPIC,  de  control  sobre  la  realització  de l'informe sobre  
irregularitats del CETIS. 

2. Moció del grup EPIC, de control sobre la situació actual dels contenciosos 
entre Consell i Ajuntament. 

3. Moció del grup PREF, de control sobre que s'informi al plenari de la situació 
en  la  qual  es  troben  els  expedients administratius  de  les  concessions de:  
publicitat, gestió de residus urbans, aigua i servei de recaptació. 

4. Moció del grup PSOE-PACTE per Eivissa, de control  sobre l'emissari  de  
Talamanca. 

6è. Precs i preguntes.

 

EL SECRETARI-ACCTAL.
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