Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.org

PLE ORDINARI de l’Ajuntament d’Eivissa
Data: 01-08-11 A les 11 hores: 1ª Convocatòria
Data: 03-08-11 A les 11 hores: 2ª Convocatòria
«NOM»
«DOMICILI»
«CIUTAT»
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 27 de juliol de 2011
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Sgt. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 11/11, extraordinària de data 30 de juny.
2n. Designació festes locals any 2012.
3r. Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles.
4t. Proposta modificació del règim de dedicació del 1r. Tinent d’Alcalde.
5è. Proposta modificació del règim de dedicació de la 2ª Tinent d’Alcalde.
6è. Proposta Concessió Medalles d’Or de la Ciutat.
7è. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Nova Alternativa amb proposta d’acord per a la construcció i explotació
comercial d’un crematori.
2.- Moció del Grup Municipal PSOE PACTE amb proposta d’acord per al reinici immediat
del procés de contractació de l’obra de remodelació de s’Alamera, Plaça del Parc i el seu entorn.
3.- Moció del Grup Municipal PSOE PACTE amb proposta d’acord per al reinici immediat
del procés de contractació del servei públic de neteja de l’espai públic i recollida de residus
municipals del municipi d’Eivissa.
8è. Decrets i comunicacions:
- Donar compte de la composició de les Comissions Informatives.
9è. Mocions sense proposta d’acord:
10è. Precs i preguntes:
EL SECRETARI-ACCTAL.
Sgt.: Joaquim Roca Mata

