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ASSUMPTE: Convocatòria Ple extraordinari i urgent (art. 17 i article 104.5 del
Reglament orgànic de la Corporació)
Sou convocat/ada a la celebració de la sessió extraordinària i urgent del Ple del Consell
Insular d’Eivissa que tendrà lloc a la seu del Consell Insular d’Eivissa (sala de Plens, planta
baixa), el dia 19 de juliol de 2019, a les 8:30 h., per tractar els punts que figuren a l’ordre
del dia.
El caràcter extraordinari i la urgència es justifiquen (art. 105.1 del ROCI) per la pressura en
establir les mesures organitzatives de la Corporació a adoptar pel Plenari, de conformitat
amb la normativa d'aplicació; tot l'anterior, en ordre a l'eficiència en la gestió dels diferents
serveis que presta el Consell Insular.
Ordre del dia
1.

Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria (art. 104.5 del ROCI).

2. Propostes de Presidència en relació amb allò disposat a l'article 17 del ROCI:
2.1 Proposta quant a la determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del
Ple.
2.2. Proposta per crear i determinar la composició de la Comissió Especial de
Comptes i de la resta de comissions informatives.
2.3. Proposta en relació amb la determinació del nombre i retribucions del personal
eventual.
2.4. Proposta en relació amb el règim de dedicació, les retribucions i les
indemnitzacions dels consellers i de les conselleres.
3. Proposta en relació amb la creació de direccions insulars.
4. Proposta en relació amb el nomenament dels representants del Consell Insular d’Eivissa
que han de formar part del Consell d'Administració de l'entitat mercanti Fires,
Congressos i Esdeveniments d’Eivissa, (FECOEV) SAU.
5. Comunicació quant a la constitució dels grups polítics del Consell Insular i dels seus
representants.
6. Comunicació dels Decrets de Presidència en relació amb l’article 16 del ROCI.
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6.1. Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d'estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments.
6.2. Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019, de
nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les
vicepresidències del Consell Insular d’Eivissa.
6.3. Decret de Presidència núm. 2019000481, de data 16 de juliol de 2019, per
designar la Presidència de les Meses de Contractació del Consell Insular d’Eivissa.
6.4. Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de
determinació de les atribucions als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.
La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 18/07/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 18/07/2019
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