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Referencia:

2019/00000556H

Procedimiento:

Sistema de comunicaciones internas

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 04/10/2019 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 38/19 de data 30 de setembre de 2019
2. Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en
relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Societat
Ecològica pel reciclat dels envasos de vidre (ECOVIDRIO). Exp. 2017/00001482E
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per a la cancel·lació i devolució de la
fiança definitiva del contracte per a les obres de millora del paviment i adequació de
l’equipament vial de la carretera PM-810 en PK 13+650 i el PK 19+320 (Exp. núm.
000011/2017-CNT). Exp. 2019/00011020T
4. Escrits i comunicacions.
4.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000689, de data 27/09/2019, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat, del servei de redacció de l’actualització del "Proyecto constructivo de la 1ª Fase
de la adecuació de la travesía de la EI-10" (entre enlaces de "Figueretes" y "Can Misses").
Exp. núm. 2019/00001907T
4.2 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, per donar
compte de la Resolució núm. 2019000004, de data 05/09/2019, acordant l’aprovació de
l’expedient de contractació del servei d’organització i execució de la cursa ciclista s’Indiot
2019. Exp. núm. 2019/00011427Q
4.3 Comunicació de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, per donar compte de la Resolució núm. 2019000006, de data
26/09/2019, en relació als Premis Vuit d’Agost 2019. Exp. núm. 2019/00008708Q
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La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 02/10/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 02/10/2019
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