Assumpte: 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 09.06.17 a les 09.00 h
Eivissa, 07.06.17
El president,
Vicente Torres Guasch

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 22/17, de data 2 de juny de 2017.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament d’Interior, Comerç,
Industria i Relacions Institucionals, en relació amb l’aprovació de certificació
final de climatització de la Residència Assistida de Cas Serres..
3. Proposta de la consellera executiva del Departament d’Interior, Comerç,
Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’aprovació de certificació
final del contracte per a l’execució de les obres de conversió de magatzem
d’elements no combustibles de planta baixa del Consell a àrea d’oficines
d’atenció al públic.
4. Proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient, Medi
Rural i Marí, en relació amb l’aprovació de la Convocatòria d’ajudes
específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa,
per a l’any 2017..
5. Proposta del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut, en relació amb la convocatòria d’ajudes per a
entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil,
clubs nàutics i per a la programació i l’execució de concerts i esdeveniments
musicals adreçats als joves, durant l’any 2017, dins l’àmbit territorial de l’illa
d’Eivissa.
6. Informes i comunicacions.
6.1.

Escrit de la presidenta en funcions per donar compte del Decret de
Presidència núm. 2017000551, acordant l’adjudicació de l’expedient de
contractació núm. 000039/2016-CNT, tramitat per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, del servei de “Diagnosis de las potenciales
afecciones de la frecuentación marina por el turismo náutico y propuesta
de ordenación del litoral de Eivissa”.

6.2.

Escrit de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar
Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions, per donar
compte de la resolució núm. 2017000104, en relació amb l’aprovació de

l’ajuda econòmica als menors del centre “Pare Morey”, en concepte
d’ajuda setmanal pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2017.

