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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 26.04.2019 a les 9:30 h.
La qual cosa us notific,
Eivissa, 23.04.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 17/19, corresponent a la sessió de data 23 d’abril de 2019.
2. Proposta del president, en relació amb la convocatòria i les bases reguladores de les
ajudes econòmiques individuals dirigides a la formació tècnica esportiva, als èxits esportius i
a l’estada d’esportistes en centres de tecnificació o centres d’alt rendiment. Exp.
2019/00004685H
3. 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
l’expropiació a la finca núm. 44 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003062M
4. Escrits i comunicacions.
4.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000298, de data 15/04/2019, declarant desert l’expedient de contractació del
subministrament de productes químics per a les piscines del Complex Esportiu es Raspallar
– sa Blancadona del Consell Insular d’Eivissa. Exp. núm. 2019/00000775F.
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Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 23 d'abril del 2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 23/04/2019
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