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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 16/08/2019 a les 8:30 h.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 30/19 de data 9 d’agost de 2019.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la rectificació d’error als informes proposta de data 16 de maig i 10
de juny de 2019, que al seu torn ha provocat error en les respectives propostes de la
consellera executiva de la mateixa data, i als acords dels Consells Executius de data 17 de
maig i 9 d’agost de 2019. Expedient de resolució de les ajudes econòmiques per al
finançament de despeses de projectes d’inversions destinades a entitats privades sense
ànim de lucre per a serveis socials a l’àmbit de menors i discapacitats, a l’illa d’Eivissa. Exp.
2019/00005160S
3. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria
de transports terrestres núm. 088/2018-1740. Exp. 2019/00009347B
4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la devolució de la garantia
definitiva de l’expedient de contractació del servei de les diferents pòlisses d’assegurances
del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00011553G
5. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la classificació d’ofertes de
l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant obert, del subministrament
de material sanitari per a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres. Exp.
2019/00000752F
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6. Proposta del president, en relació amb l’aprovació de la convocatòria d’ajudes
específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any
2019. Exp. 2019/00012343N
7. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la responsabilitat patrimonial núm. 2018/13945P de la Secció de
Menors del Departament de Benestar Social i Recursos Humans. Exp. 2018/00013945P
8. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la justificació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i el Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa y
Formentera referent a la implementació del Projecte d’Enfortiment d’entitats sense ànim de
lucre d'intervenció social d’Eivissa. Exp. 2018/00006847T
9. Escrits i comunicacions.
9.1 Comunicació del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, per donar compte de la resolució núm.
2019000075, de data 09/08/2019, acordant l’aprovació i signatura del Conveni de
col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa
per modernitzar la xarxa interadministrativa de serveis entre l’Administració autonòmica i
cada Consell Insular. Exp. núm. 2019/00012819M.

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 13/08/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 13/08/2019
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