ASSUMPTE: Convocatòria Ple ordinari
Sou convocat/ada a la sessió ordinària del Ple, que tendrà lloc la Seu del Consell Insular d’Eivissa,
a l’hora i data que s’assenyala, per tal de tractar i decidir els assumptes de l’Ordre del Dia.
1a. convocatòria: dia 25.07.2016 a les 09:00
2a. convocatòria: dia 29.07.2016 a les 09:00
El president,
Vicente Torres Guasch
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts per a la gestió i el funcionament de
l’Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa.
2. Proposta d’aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’Observatori del Turisme i
Societat d’Eivissa (OTSE).
3. Proposta en relació amb la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment i la
recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016,
exp. 08/16-P.
4. Proposta de convalidació de despesa per omissió de fiscalització prèvia corresponent a
determinades factures de la Cruz Roja, exp. PCD 1/2016.
5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient núm. 7/2016 de modificació de crèdit, suplements de
crèdits en el Pressupost de la Corporació 2016.
6. Proposta de rectificació d’error de l’acord del Ple de data 1 de juliol de 2016, en relació amb
l’expedient d’aprovació de baixes en balanç de determinats comptes creditors.
7. Comunicació al Ple per part de la Intervenció en compliment de la normativa vigent:
- Informació comptable corresponent a la liquidació del pressupost fins al 30 de juny de 2016,
d’acord amb l’informe de l’interventor general d’aquest Consell de data 4 de juliol de 2016.
8. Proposta d’aprovació de la modificació núm. 2 de les obres de condicionament de la carretera
C-733 del Pq 8+030 al Pq 20+890.
9. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars.
9.1. Decrets i comunicacions de presidència.

9.1.1. Comunicació del Decret de Presidència núm. 2016/756, de 04/07/2016, en relació amb la
designació del representant del Consell Insular d’Eivissa a la Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible de les Illes Balears.
9.2. Torn obert de paraules.

