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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 05.04.2019 a les 10:30 h.
La qual cosa us notific,
Eivissa, 03.04.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 14/19, corresponent a la sessió de data 29 de març de 2019.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació
amb l’expedient per a l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per
mutu acord a l’expropiació a la finca núm. 38 del "Projecte de construcció del
condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00002398P
3. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació
amb l’expedient per a la rectificació d’error de lletra amb el DNI de la Sra. Maria Torres
Prats, per al pagament a la propietària de la finca 7 de l’obra de la Ronda Nord de Sant
Antoni de Portmany, a l’execució de l’acord per Resolució del Jurat Provisional d’Expropiació
Forçosa dictada en data 3 de març de 2017. Exp. 2018/00006400J
4. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Relacions amb Entitats i Associacions, en relació amb el conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i l’entitat Cáritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials,
per a l’execució del programa centre de dia i menjador social per a l’any 2019. Exp.
2019/00002345R
5. Escrits i comunicacions.
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5.1 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, per donar compte de la Resolució núm. 2018000145, de data
19/12/2018, en relació amb les sol·licituds d’ajuda per a la conservació de varietats
tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals per a
l’any 2018. Exp. 2018/00012184H
5.2 Comunicació de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions, per donar compte de la Resolució núm.
2019000031, de data 18/03/2019, en relació a l’ajuda setmanal als menors en situació de
guàrdia al Centre de Menors Pare Morey del període comprès entre l’01/01/2019 al
31/12/2019. Exp. Subv. Directa 1/2019, ref. TAO 2019/00001825X
5.3 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura i
Joventut, per donar compte de la Resolució núm. 2019000015, de data 18/03/2019, en
relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació de adjudicar 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. Exp. 2019/00002221S
5.4 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura i
Joventut, per donar compte de la Resolució núm. 2019000018, de data 28/03/2019, en
relació amb la convocatòria i aprovació de les bases que hauran de regir els Premis Sant
Jordi 2019 (27a Concurs literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat i 4t
Premi Sant Jordi de Punts de Llibre per a alumnes de 4t d’ESO. Exp. 2019/00003091B

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 3 d'abril del 2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 03/04/2019
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