Convocatòria de la reunió del Consell Executiu.
Sou convocat/ada a la sessió ordinària del Consell Executiu, que tendrà lloc a 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 19.05.17 a les 09.00 h
Eivissa, 17.05.17
El president,
Vicente Torres Guasch
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 19/17, de data 12 de maig de 2017.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en relació amb l’expedient de transports
terrestres núm. 066/2017-1740.
3. Proposta del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, en relació amb el
reconeixement de l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques a entitats esportives sense ànim de lucre per a
l’organització d’esdeveniments esportius d’àmbit nacional i/o internacional a l’illa d’Eivissa durant l’any 2016.
4. Proposta del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, en relació amb el
reconeixement de l’obligació de pagament (línia 1 d’ajudes per a les entitats esportives sense ànim de lucre per al
manteniment de la seva activitat esportiva i per a desplaçaments per participar en campionats de Balears, d’Espanya i/o
copes d’Espanya), per als anys 2015 i 2016.
5. Informes i comunicacions.
5.1. Escrit de la consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC,
Treball i Formació i Habitatge, per donar compte de la resolució núm. 2017000007, en relació amb l’aprovació
de l’expedient de contractació núm. 000012/2017-CNT, tramitat per a la renovació de les llicències Microsoft
dels servidors del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de contractació centralitzada de béns i
serveis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, Subdirecció General
d’Anàlisi i Planificació de la Contractació Centralitza.
5.2. Escrit de la consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC,
Treball i Formació i Habitatge, per donar compte de la resolució núm. 2017000008, en relació amb l’aprovació
de l’expedient de contractació núm. 000013/2017-CNT, tramitat per a l’adquisició d’ordinadors portàtils per a
les aules acreditades del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de Contractació Centralitzada de béns
i serveis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, Subdirecció General
d’Administració Financera i Pressupostària de Contractació Centralitzada.
5.3. Escrit del president per donar compte del Decret de Presidència núm. 2017000457, en relació amb
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de
vigilància sistema CCT i sistemes d’alarma per a la seu del Consell Insular d’Eivissa i recinte de sa Coma.

