
 

PLE ORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 30 / maig / 2016 A les 8,30 hores: 1ª Convocatòria

Data: 01 / juny / 2016 A les 8,30 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. 4/16, ordinària de data 31 de març.

 Acta núm. 5/16, extraordinària de data 14 d'abril.

2n. Designació de membres  de Meses Electorals per a les eleccions al Congrés de 
Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016.

3r.  Proposta  d'acord  d’aprovació  de  l'excedent  de  recaptació  anual  del  servei  de 
regulació i control d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública 
(ORA) període 1 de març de 2015 a 29 de febrer de 2016 (Exp. relacionat 5683/2016).

4t. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP 
Ord 5/2016 crèdit extraordinari (Exp. relacionat 8059/2016).

5è. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP 
Ord 6/2016 transferència crèdit diferent àrea de despesa (Exp. relacionat 8341/2016).

6è. Proposta d’aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. MP 
Ord 7/2016 crèdit extraordinari i suplement de crèdit (Exp. relacionat 8424/2016).

7è.  Proposta  d’aprovació  de  l'anul·lació  de  drets  reconeguts  d’exercicis  tancats. 
EXP.BAJ.ING.ORD 1/2016 (Exp. relacionat 7928/2016).

8è. Proposta d'acord en relació a l'actualització del règim de càrrega i descàrrega i 
tarifa única del sector del taxi a l’illa d’Eivissa (Exp. relacionat 6657/2016).

9è. Mocions amb proposta d'acord:

 1. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a l'arranjament 
integral de carrers del municipi.

 



 

 2. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per fer públics a 
través del portal de transparència els resultats del seguiment i control de les 
concessions administratives.

 3. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el moll nord 
del Port d'Eivissa, la confraria de pescadors, l'accés a la zona portuària per a 
veïns i comerciants i el tancament de la zona d'es Martell.

 4.  Moció  del  grup  municipal  Popular,  amb  proposta  d'acord,  per  instar  al 
Consell Insular a que notifiqui a l'Ajuntament l'acord de finançament dels PIOS.

 5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per renegociar el 
conveni amb l'Institut Balear de l'Habitatge per a la cessió de sis habitatges de 
protecció oficial a l'Illa de Mallorca.

 6. Moció del grup municipal Popular,  amb proposta d'acord, per reservar un 
percentatge dels contractes públics a favor dels centres especials d'ocupació i 
empreses d'inserció.

 7. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per a la dissolució 
urgent de l'empresa IMVISA.

 8.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord,  per  tal  que 
l'Ajuntament  acordi  efectuar  la  revisió  dels  Plans  Especials  de  Protecció  i 
Reforma Interior de Sa Penya-La Marina-Ensanche i Dalt Vila-Es Soto, en el 
termini màxim de sis mesos.

 9.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord,  per  tal  que 
l'Ajuntament sol·liciti a l'Autoritat Portuària de Balears diferents qüestions sobre 
l'estació marítima de Botafoc, i que l'Ajuntament acordi redactar, en el termini 
màxim  d'un  mes,  un  informe  jurídic  sobre  la  preceptiva  redacció  del  Pla 
Especial del Port.

 10.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord,  per  tal  que 
l'Ajuntament efectuï la liquidació del contracte de licitació amb l'empresa "Park 
Control 2000 S.L.", en un termini màxim de tres mesos.

 11.  Moció  del  grup  municipal  EPIC,  amb  proposta  d'acord,  per  tal  que 
l'Ajuntament  acordi  adquirir,  en  el  termini  màxim de sis  mesos,  la  quantitat 
mínima  de  dotze  desfibriladors  externs  semiautomàtics,  per  a  la  seua 
distribució entre diferents dependències municipals y/o establiments privats.

10è. Decrets i comunicacions:

 1.  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  modificació  de  crèdits  per 
transferències núm.4/2016 (Decret núm.2016-2316).

 2.  Donar  compte  del  Decret  d’aprovació  de  factures  amb  nota  d’Objecció 
Exp.Obj.Ord.2/2016 (Decret núm. 2016-2634).

 3. Donar compte de l’execució del Pressupost 1r Trimestre exercici 2016 (Exp. 
relacionat 7887/2016)

 4. Donar compte del període mitjà de pagament (PMP) referit al 1r Trimestre 
exercici  2016  (TESINF2016/036  PERIODO  MEDIO  PAGO  1T  2016).(Exp. 
relacionat 8005/2016).

 5. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 1r Trimestre exercici 

 



 

2016  (TESINF2016/037  INFORME  MOROSIDAD  TESORERIA  E 
INTERVENCION 1T 2016).(Exp. Relacionat 8005/2016).

11è. Mocions sense proposta d'acord:

 1. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre l'inici del nou servei de 
recollida i neteja viària.

 2. Moció del grup municipal EPIC, de control, sobre l'accés a la Marina.

12è. Precs i preguntes.

EL SECRETARI-ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)
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