
Secretaria General Plaça 
d’Espanya, 1

07800 Eivissa
tel 971 39 75 20

fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

PLE EXTRAORDINARI de l'Ajuntament d'Eivissa

Data: 28 / agost / 2015 A les 9 hores: 1ª Convocatòria

Data: 31/ agost/ 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 

L'ALCALDE-PRESIDENT,

(document signat electrònicament al marge)

 

ORDRE  DEL  DIA 

 

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2n. Proposta d'acord relativa a la sol.licitud d'adhesió al fons d'impuls econòmic per a 
l'exercici 2016 (Exp. relacionat 11688/2015. 

3è. Proposta en relació a l'expedient de modificació pressupostària núm. 16/2015 per 
transferències  de  crèdit  entre  partides  de  diferent  àrea  de  despesa  que  afecta  al 
pressupost ordinari vigent de l'Ajuntament d'Eivissa (Exp. relacionat 11399/2015). 

4t. Proposta per a l'aprovació inicial expedient modificació pressupostària núm. MP 
ORD 18/2015 baix la modalitat de suplement de crèdit finançát amb el romanent de 
Tresoreria que afecta al vigent pressupost ordinari de la Corporació (Exp. relacionat 
11648/2015) 

5è. Decrets i comunicacions: 

1. Donar compte del Decret d'Alcaldia 4960/2015, en relació a l'expedient tramitat 
de generació de crèdits per ingressos núm. 15/2015.

2. Donar compte del Decret d'Alcaldia 4986/2015, respecte a l'informe emès per 
la Interventora Acctal. referent a l'exp. OBJ ORD 2-2015. 

3. Donar compte del Decret d'Alcaldia 5069/2015, en relació a l'informe emès per 
la Intervenció de fons per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 
per transferències núm. 17/2015.

EL SECRETARI-ACCTAL.
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