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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 12.04.2019 a les 10:30 h.
La qual cosa us notific,
Eivissa, 09.04.2019
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 15/19, corresponent a la sessió de data 5 d’abril de 2019.
2. Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí, en substitució de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del
Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb
l’aprovació de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments per al foment del comerç local de
l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades l’any 2018. Exp. 2019/00002779K
3. Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí, en substitució de la consellera executiva del Departament de Territori i
Mobilitat, en relació amb el nomenament de responsable del contracte de subministrament
de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa (2017).
Exp. 2018/00000521H
4. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’expedient de contractació
2019/00001401T, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les
obres del producte constructiu d’adequació de glorietes de la ronda nord EI-30.
5. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
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l’expropiació a la finca núm. 39 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00002965T
6. Escrits i comunicacions.
6.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000258, de data 03/04/2019, en relació amb l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat, del subministrament de dos vehicles polivalents, tipus "pick-up" i "prefectura de
guàrdia" respectivament, per al servei d’extinció d’incendis i salvament del Consell Insular
d’Eivissa. Exp. 2019/00001827N
6.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000255, de data 03/04/2019, en relació amb l’adjudicació de l’expedient de contractació
del servei de recollida i tractament de residus sanitaris Grup II i Grup III a l’Hospital
Residència Assistida de Cas Serres. Exp. 2018/00015239Z
6.3 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, per donar compte de la Resolució núm. 2019000190, de data
03/04/2019, en relació amb les sol·licituds d’ajudes econòmiques per a les cooperatives per
a l’any 2018. Exp. 2018/00012179J

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 9 d'abril del 2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 10/04/2019
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