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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 21.06.2019 a les 10:30 h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 19.06.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 24/19, corresponent a la sessió de data 14 de juny de 2019.
2. Proposta de la consellera executiva en funcions del Departament de Territori i Mobilitat, en
relació a l’expedient per infracció en matèria de transports terrestres núm. 170/2018-1740.
Referència TAO 2018/00011293R.
3. Proposta de la consellera executiva en funcions del Departament de Territori i Mobilitat, en
relació amb la consulta i petició d’informe sobre el projecte d’aparcament provisional a l’aire
lliure, parc. 172 del polígon 9, Punta Arabí, Es Canar, Santa Eulària des Riu (Exp. 73a/2019
AIA). Referència TAO 2019/00007813H.
4. Escrits i comunicacions.
4.1 Comunicació del president en funcions, per donar compte del Decret de Presidència
núm. 2019000392, de data 04/06/2019, acordant l’aprovació de l’expedient de contractació,
tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, des
subministrament de productes de neteja per a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres.
Exp. 2019/00005692J.
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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. 2019000025 de data 11/06/2019,
en relació a la concessió dels Premis Sant Jordi 2019 (27è Concurs literari Sant Jordi per a
alumnes de secundària i batxillerat i 4t Premi Sant Jordi de Punts de Llibre per a alumnes de
4t d’ESO. Exp. 2019/00002986K.

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 19 de juny del 2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa en funcions
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 19/06/2019
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