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Sistema de comunicaciones internas
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Representante:

Assumpte: Convocatòria de la reunió del Consell Executiu.
Sou convocat/ada a la sessió extraordinària 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 26/07/2019 a les 8:30 h.
Ordre del dia
1. Constitució del Consell Executiu.
2. Establiment del calendari de sessions.
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’adquisició per expropiació
forçosa urgent dels béns i drets afectats del "Projecte modificat núm. 1 millora de la fluïdesa i
seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant al nucli urbà de Jesús",
al terme municipal de Santa Eulària des Riu: relació de béns, drets i propietaris després de
les actes prèvies a l’ocupació, dipòsits previs a l’ocupació, indemnització per la immediata
ocupació i actes d’ocupació. Exp. 2019/00009109A
4. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la justificació del primer pagament referent al conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat Caritas Diocesana de Ibiza, per a
l’execució del programa Centre de Dia i Menjador Social per a l’exercici 2019. Exp.
2019/00002345R
5. Proposta del conseller executiu en funcions del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, en relació amb l’aprovació de les bases que han de regir la
convocatòria d’una línia de subvencions per al foment i la promoció de la recollida selectiva
de residus, adreçada als ajuntaments de l’illa d’Eivissa. Exp. 2019/00009345D
6. 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
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d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola en matèria de serveis socials, per a l’execució del
projecte "Unitat d’Emergències Socials" (UES), per a l’any 2018. Exp. 2018/00006025Y
7. Escrits i comunicacions.

La qual cosa us notific,

Signat digitalment per,
La secretària general acctal.,
Maria Torres Bonet
Eivissa, 24/07/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 24/07/2019
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