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Referencia:

2018/00001271J

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 04.01.19 a les 10:00h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 02.01.19

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 58/18, corresponent a la sessió de data 28 de desembre de
2018.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació amb
la consulta respecte de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada del projecte de planta de
tractament de residus de construcció i demolició al T.M. d’Eivissa. Exp. 214A/2018 AIA. (Exp.
TAO 2018/00014852H).
3. Escrits i comunicacions.
3.1 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut, en relació amb expedient de contractació núm. 2018/00012168W, tramitat
per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres del projecte
bàsic i executiu per adequar un magatzem de llibres a la planta soterrani de l'Edifici polivalent
de Cas Serres (ubicat al carrer d'Ernest Ehrenfeld, s/n, T.M. Eivissa), propietat del Consell
Insular d'Eivissa.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12441160346006003710 en https://seu.conselldeivissa.es
Pág. 1 de 2

Secretaria General
av. Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 19 59 09 , 971 19 55 52
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 2 de Gener del 2019

Signat digitalment per:
El President del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 02/01/2019
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