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 16.10.17 a les 13.00 h
Eivissa, 11.10.17
El president,
Vicente Torres Guasch
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta núm. 42/17, corresponent a la sessió de data 6 d’octubre de 2017.
2. Proposta del conseller del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut al
Consell Executiu en relació amb l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera
per a la realització del XXI Festival Folklòric Mare Nostrum 2017, exp. 54/2017-CULT.

3.

Proposta de la consellera executiva del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i
Relacions Institucionals en relació amb la convocatòria d’ajudes per al foment del sector
artesà per l’any 2017, exp. IND 79-17.

4. Informes i comunicacions.
4.1.

Escrit del president, per donar compte del Decret de Presidència núm. 2017001013, en
relació amb l'expedient de contractació núm. 000036-2017-CNT, tramitat per adjudicar
el servei de publicitat institucional a través d’un mitjà radiofònic a l’àmbit territorial de
l’illa d’Eivissa.

4.2.

Escrit del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, per
donar compte de la resolució núm. 2017000354, de data 28/09/17, en relació amb
l'expedient de contractació núm. 000038/2017-CNT, tramitat per a l'adquisició d'un
vehicle de turisme tot terreny per al servei d'inspecció de pesca del CIE.

4.3.

Escrit del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut, per donar compte de la resolució núm. 2017000047, de data 29 de setembre de
2017, en relació amb el pagament a la Fundació Sa Nostra per a la cessió d'ús temporal
de la sala de cultura d'Eivissa, propietat de "Sa Nostra", Caixa de Balears, al CIE,
expedient núm. COORD. CONV. 32/13

