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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 07.06.2019 a les 10:30 h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 05.06.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 22/19, corresponent a la sessió de data 31 de maig de 2019.
2. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva en funcions del Departament
d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’aprovació de la
liquidació i devolució de la fiança definitiva en l’execució de les obres de millores de les
xarxes de sanejament i pluvials. Depuració, abocament i reutilització, Hipòdrom de Sant
Rafel. (Exp. Contractació núm. 000021/2012-CNT) Ref. Exp. TAO 2018/00015598M.
3. Proposta del conseller executiu en funcions del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, en relació amb el reintegrament parcial de subvenció a
l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, per a la realització d’actuacions de manteniment i
millora de la xarxa de camins rurals a l’any 2017. Exp. 2019/00006783T.
4. Escrits i comunicacions.
4.1 Comunicació de la vicepresidenta 2a i consellera executiva en funcions del Departament
d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, per donar compte de la Resolució
núm. 2019000365, de data 24/05/2019, acordant l’aprovació de l’expedient de contractació
núm. 2018/00014997W, tramitat per a l’adjudicació del servei d’una pòlissa d’assegurances
del Consell Insular d’Eivissa (col·lectiu d’accidents). Exp. 2018/00014997W.
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4.2 Comunicació del conseller executiu en funcions del Departament d’Educació, Patrimoni,
Cultura i Joventut, per donar compte de la Resolució núm. 2019000023, de data 30/05/2019,
acordant l’aprovació de l’expedient de contractació, del servei de realització dels
esdeveniments pirotècnics de les festes de la Terra 2019. Exp. 2019/00005691N.
4.3 Comunicació del president en funcions, per donar compte del Decret de Presidència
núm. 2019000365, de data 24/05/2019, acordant l’aprovació de l’expedient de contractació,
tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del
subministrament d’un equip ergoespiròmetre, per a la realització de proves d’esforç per al
gabinet de medicina esportiva del Consell Insular d’Eivissa (complex esportiu Es Raspallar –
Sa Blanca dona). Exp. 2019/00004806R.
4.4 Comunicació de la consellera executiva en funcions del Departament de territori i
Mobilitat, per donar compte de l’ofici tramès al Govern de les Illes Balears en data
22/05/2019, relatiu al tràmit de consulta amb relació a la modificació puntual número 5 de les
normes subsidiàries de Sant Joan de Labritja. Exp. 2019/00004180L.

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

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa en funcions
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 05/06/2019
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