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Referencia:

2018/00001271J

Procedimiento:

Convocatòria de la reunió del Consell Executiu 10/05/18

Interesado:
Representante:
SECRETARIA GENERAL

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 10.05.18 a les 12h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 08.05.18
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 19/18, corresponent a la sessió de data 4 de maig de 2018.
2. Resolució de l’expedient sancionador en matèria de caça núm. 3/2016-1644.
3. Proposta del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut en relació amb les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2017-2018,
exp. núm. 2018/00004057Q.
4. Proposta de la consellera executiva del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions
Institucionals en relació amb l’aprovació del Pla de seguretat i salut per a les obres “reforma
de l’edifici principal (seu social) i adequació d’infraestructures existents a l’Hipòdrom de Sant
Rafel (exp. núm. 000028/2017-CNT), exp. núm. 2015/00000027R.
5. Informes i comunicacions.
5.1. Escrit de la consellera executiva del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions
Institucionals per donar compte de la resolució núm. 2018000246, de data 23 d’abril de 2018, en
relació amb l’aprovació de la convocatòria i les bases del II Concurs Adlib de Disseny de Moda,
FUTUR ADLIB Noves Promeses, per a l’any 2018, exp. núm 2018/00004188D.
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Signat digitalment per:
El secretari general del
Consell Insular d'Eivissa
Víctor Almonacid Lamelas

Signat digitalment per
Vicent Torres Guasch
President del Consell Insular d'Eivissa
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