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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 23/08/2019 a les 8:30 h.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 31/19 de data 16 d’agost de 2019.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la rectificació d’errors de l’acord del Consell Executiu de data 15 de
març de 2019 que al seu torn ha provocat error en la proposta de la consellera de data 7 de
març de 2019, de l’expedient de resolució de les ajudes individuals per a persones majors
amb discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018. Exp. 2018/00005750F
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte de reforma
de vestuaris i planta soterrani del poliesportiu «Sa Blanca Dona», propietat del Consell
Insular d’Eivissa. Exp. 2018/00013893W
4. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb l’ampliació del termini de justificació definitiva de les
ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació de béns immobles del patrimoni
històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2018 i 2019. Exp. 2018/00010020Q
5. Proposta del conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència, Participació i
Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria de transports terrestres núm.
031/2018-1740. Exp. 2018/00002286Q
6. Proposta del conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència, Participació i
Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria de transports terrestres núm.
065/2019-1740. Exp. 2019/00005498A
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7. Escrits i comunicacions.
7.1 Comunicació de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, per donar compte de la resolució núm. 2019000030, de data
01/07/2019, en relació amb la convocatòria i aprovació de les bases que hauran de regir els
Premis Vuit d’Agost 2019. Exp. núm. 2019/00008708Q

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 20/08/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 20/08/2019
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