
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 26 / febrer / 2015 A les 8 hores: 1ª Convocatòria

Data: 02 / març / 2015 A les 8 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. 12/14, ordinària de data 25-9.

 Acta núm. 13/14, extraordinària de data 14-10. 

2n. Proposta de resolució de la sol·licitud d'exempció de l'IBI del Servei de Salut de les 
Illes Balears (Exp. relacionat 1780/15). 

3r.  Proposta  de resolució  de  la  bonificació  de  l'ICIO de  l'Edifici  Polivalent  de  Cas 
Serres (Exp. relacionat 1810/15). 

4t. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU, parcel·les 8 i 9 de 
la U.A. 14.1 (Mare Nostrum (Exp. Relacionat 2170/2015).

5è.  Proposta  d'acord  per  a  l'aprovació  inicial  de  la  descatalogació  de  la  vivenda 
denominada  "La  Falaise"  ubicada  al  carrer  Lucio  Oculacio,  48  (Exp.  relacionat 
2464/2015). 

6è. Acord que presenten els grups polítics municipals de l'Ajuntament d'Eivissa sobre 
la proposta de delimitació d’espais i usos portuaris del Port d’Eivissa elaborada per 
l’autoritat portuària de balears

7è. Mocions amb proposta d'acord: 

1.  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  amb  proposta  d'acord  en 
defensa del clubs i les entitats esportives. 

2. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, amb proposta d'acord sobre 
millores al barri de Can Misses. 

 



 

3.  Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord sobre aplicar la quantitat 
mínima  de  quatre  milions  d'euros  de  la  partida  de  romanent  de  Tresoreria  a 
l'amortització de deute, amb l'objectiu d'estalvi a les càrregues financeres. 

8è. Decrets i comunicacions. 

9è. Mocions sense proposta d'acord: 

1.  Moció  del  Grup  Municipal  EPIC,  de  control  sobre  la  situació  actual  del  Teatre 
Pereyra. 

2. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre l'equiparació en 
determinats drets socials del personal del MACE. 

3.  Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  de  control  sobre  el  Centre 
d'Acollida Municipal. 

4. Moció del Grup Municipal PSOE-Pacte per Eivissa, de control sobre acords relatius 
a la posada en marxa de les inspeccions tècniques d'edificis. 

5.  Moció  del  Grup  Municipal  EPIC,  de  control  sobre  la  realització  de  pagaments 
irregulars a la Coordinadora de sa Penya.

6. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre la realització de l'informe sobre 
irregularitats CETIS. 

10è. Precs i preguntes.

 

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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