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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 07.03.2019 a les 10:30 h.
La qual cosa us notific,
Eivissa, 05.03.2019
Ordre del dia
1. Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i
Marí, en relació amb l’aprovació inicial del pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no
perillosos de l’illa d’Eivissa, exp. núm. 2019/00003241T.
2. Escrits i comunicacions.
2.1 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut, per donar compte de la Resolució núm. 2019000011, de data 22/02/2019, en relació amb la
convocatòria i aprovació de les bases XVI Premi de relats curts Joan Castelló Guasch, per l’any
2018, exp. núm. 2018/00011655H.
2.2 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut, per donar compte de la Resolució núm. 2019000010, de data 22/02/2019, en relació amb
l'aprovació de l’expedient de contractació núm. 2019/00000775F, tramitat per adjudicar el
subministrament de productes químics per a les piscines del complex esportiu es Raspallar-sa
Blancadona del Consell Insular d'Eivissa.

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 5 de març del 2019

Signat digitalment per:
El President del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 05/03/2019
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