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Referencia:

2019/00000556H

Procedimiento:

Sistema de comunicaciones internas

Interesado:
Representante:

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 01.02.19 a les 10:30h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 29.01.19
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 04/19, corresponent a la sessió de data 25 de gener de 2019.
2. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’expedient de contractació núm.
2019/00000741L, tramitat per adjudicar, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per a la selecció de la
proposta i posterior contractació del servei de redacció del projecte i direcció d’obra i
instal·lacions, direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut per a la rehabilitació i
conversió de dos pavellons militars en Escola Oficial d’Idiomes.
3. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’adjudicació del Lot núm. 1 de
l’expedient de contractació núm. 2018/00006301Y, tramitat per a l’adjudicació del servei de
les pòlisses d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa (multirisc de béns públics,
responsabilitat civil general, embarcacions, col·lectiu d’accidents, assegurança de vida per
als membres de la corporació i per als consellers executius no electes del Consell Insular
d’Eivissa, flota de vehicles del Consell Insular d’Eivissa i assegurança de responsabilitat de
les autoritats i personal al servei de les administracions públiques).
4. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’adjudicació del Lot núm. 6 de
l’expedient de contractació núm. 2019/00006301Y, tramitat per a l’adjudicació del servei de
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les pòlisses d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa (multirisc de béns públics,
responsabilitat civil general, embarcacions, col·lectiu d’accidents, assegurança de vida per
als membres de la corporació i per als consellers executius no electes del Consell Insular
d’Eivissa, flota de vehicles del Consell Insular d’Eivissa i assegurança de responsabilitat de
les autoritats i personal al servei de les administracions públiques).
5. Escrits i comunicacions.
5.1 Comunicació de la vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge, per donar
compte de la resolució núm. 2018000011, de data 26 de desembre de 2018, en relació amb
la disposició, reconeixement i ordenació de pagament d’ajuts de la convocatòria de
subvencions destinades a associacions de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018 (Línia 1) amb
càrrec als pressupostos generals de l’any 2018, exp. núm. 2018/00004833X.
5.2 Comunicació de la vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge, per donar
compte de la resolució núm. 2018000009, de data 21 de desembre de 2018, en relació amb
la disposició, reconeixement i ordenació de pagament d’ajuts de la convocatòria de
subvencions destinades a associacions de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018 (Línia 2) amb
càrrec als pressupostos generals de l’any 2018, exp. núm. 2018/00004833X.
5.3 Comunicació de la vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge, per donar
compte de la resolució núm. 2018000010, de data 21 de desembre de 2018, en relació amb
la disposició, reconeixement i ordenació de pagament d’ajuts de la convocatòria de
subvencions destinades a associacions de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018 (Línia 3) amb
càrrec als pressupostos generals de l’any 2018, exp. núm. 2018/00004833X.
5.4 Comunicació de la vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge, per donar
compte de la resolució núm. 2018000008, de data 21 de desembre de 2018, en relació amb
la disposició, reconeixement i ordenació de pagament d’ajuts de la convocatòria de
subvencions destinades a associacions de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018 (Línia 4) amb
càrrec als pressupostos generals de l’any 2018, exp. núm. 2018/00004833X.
5.5 Comunicació de la vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge, per donar
compte de la resolució núm. 2018000007, de data 21 de desembre de 2018, en relació amb
la disposició, reconeixement i ordenació de pagament d’ajuts de la convocatòria de
subvencions destinades a associacions de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018 (Línia 5) amb
càrrec als pressupostos generals de l’any 2018, exp. núm. 2018/00004833X.
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Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 29 de Gener del 2019

Signat digitalment per:
El President del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 29/01/2019
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