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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 22.02.2019 a les 10:30 h.

La qual cosa us notific,
Eivissa, 19.02.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes núm. 07/19 i 08/19, corresponent a les sessions extraordinària i
urgent de data 13 de febrer de 2019 i ordinària de data 15 de febrer de 2019,
respectivament.
2. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’aprovació de les bases de la
convocatòria per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control
d’ambient intern de les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears per a
l’any 2019. Exp. 2019/00001904C
3. 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.
2019/00001401T, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les
obres del projecte de condicionament de tres glorietes de la E-30 al municipi de Sant Antoni
de Portmany.
4. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Relacions amb Entitats i Associacions, per al pagament de l’ajuda econòmica concedida a la
Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, en relació amb la convocatòria d’ajudes
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econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a
l’illa d’Eivissa per a l’any 2018. Exp. 2018/00010880W
5. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Relacions amb Entitats i Associacions, per al pagament de l’ajuda econòmica concedida a
l’entitat Cáritas Diocesana de Ibiza, en relació amb la convocatòria d’ajudes econòmiques a
entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’illa d’Eivissa per
a l’any 2018. Exp. 2018/00010321H
6. Escrits i comunicacions.
6.1 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut, per donar compte de la resolució núm. 2019000005, de data 29 de gener
de 2019, en relació amb l’adjudicació de l’expedient de contractació del subministrament
d’aigua potable, mitjançant camions cisterna, per al campament de sa Cala des Jondal. Exp.
núm. 2018/00009941N.

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 19 de Febrer del 2019

Signat electrònicament per:
La presidenta en funcions,
Viviana de Sans Trotta
DP 2019000116
Eiviisa,19/02/2019
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