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Referencia:

2018/00001271J

Procedimiento:

Sistema de comunicaciones internas

Interesado:
Representante:
SECRETARÍA (VRUIZ)

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.
Convocatòria: dia 24.08.18 a les 10:30h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 21.08.18
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 33/18, corresponent a la sessió de data 17 d’agost de 2018.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en relació amb
l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a l’expropiació a la
finca núm. 2.3 del “Projecte de construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al
PK 11,250”, exp. núm. 2018/0005614D.
3. Proposta de la consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern,
TIC, Treball, Formació i Habitatge en relació amb el nomenament dels membres de la Comissió
d’Avaluació de la convocatòria de subvencions del Departament de Transparència, Participació, Bon
Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge destinades a associacions de l’illa d’Eivissa per l’any
2018, exp. núm. 2018/00004833X.
4. Proposta del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals en relació amb
l’aprovació convocatòria d’ajudes per al foment de la moda Adlib, per a l’any 2018, exp. núm.
2018/0008653N.
5. Informes i comunicacions
5.1 Escrit del president per donar compte del Decret de Presidència, núm. 2018000667, de data
01/08/2018, acordant l’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de Biomassa
(Estella Forestal) a domicili per a l'edifici de piscines "Es Raspallar", propietat del Consell Insular
d'Eivissa, exp. núm. 2018/00007169T.
5.2 Escrit de la consellera executiva del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions
Institucionals per donar compte de la Resolució núm. 2018000386, de data 02/08/2018, acordant
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l’arxiu de l’expedient de contractació del "servei per a la prestació de l'activitat de cafeteria a la planta
baixa de l'edifici de la Seu del Consell Insular d'Eivissa", exp. núm. 000004/2017-CNT , exp. núm.
2017/00001862B.
5.3 Comunicació de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
relacions amb entitats i associacions per donar compte que es va signar el Conveni de col·laboració
entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern dels Illes Balears i el Consell
d'Eivissa en l'execució de les mesures no privatives de llibertat en el marc de la legislació reguladora
de la responsabilitat penal dels menors durant el exercici 2018, exp. núm. 2018/0005625C.

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 21 d'Agost del 2018

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