Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2021/4

El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de
convocatòria

Extraordinària

Data i hora

1a convocatòria: 15 / de març / 2021 a les 9:00
2a convocatòria: 17 / de març / 2021 a les 9:00

Lloc

Seu electrònica
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant:
«A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça
https://eivissa.sedelectronica.es»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Proposta d'acord per a l'adhesió de l'Ajuntament d'Eivissa a l'estratègia de
promoció de la salut i prevenció en el sistema nacional de la salut. Expedient
31678/2020
2. Proposta d'acord de modificació de crèdit MP ORD 4/2021 Crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria.
Expedient 5256/2021.
3. Proposta d'acord per a la incorporació de romanents de crèdits finançats amb
romanent de tresoreria per a despeses generals. Expedient 4605/2021.
B) Activitat de control
4. Donar compte del Decret d'aprovació de la Liquidació del Pressupost any
2020 Excm. Ajuntament d'Eivissa. Expedient 3744/2021.
5. Donar compte del Decret 2020-6717 d'aprovació modificació pressupostària
per transferències de crèdit núm. 19/2020. Expedient 36377/2020
6. Donar compte del Decret 2021-0896 d'aprovació MP ORD 1-2021
Incorporació romanents de crèdits liquidació pressupost 2020. Expedient
4302/2021
7. Donar compte del Decret 2021-1008 d'aprovació MP ORD 2-2021 modificació
de crèdits per transferències. Expedient 4481/2021
8. Donar compte del Decret 2021-1088 d'aprovació MP ORD 3-2021 modificació
de crèdits per transferències. Expedient 4799/2021
C) Precs i preguntes
---
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NOTIFICACIÓ

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la
vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder
excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la
informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.

Codi Validació: 97P97DSQJT356YNJNSXFEFK5Z | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

