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Procedimiento:

Sistema de comunicaciones internas

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 04/11/2019 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 43/19 de data 28 d’octubre de 2019.
2. Proposta del president, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell
Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en matèria de cooperació
municipal, per a la realització i el manteniment d’obres i serveis de competència municipal,
per a l’any 2019. Exp. 2019/00008557A
3. Proposta del president, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell
Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, en matèria de cooperació municipal,
per a la realització i el manteniment d’obres i serveis de competència municipal, per a l’any
2019. Exp. 2019/00008565B
4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació amb
l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a l’expropiació
a la finca núm. 51.4 del "Projecte de construcció del condicionament de la carretera PM-804
del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003837K
5. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació amb
l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a l’expropiació
a la finca núm. 51.1 del "Projecte de construcció del condicionament de la carretera PM-804
del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003720L
6. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació amb
l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a l’expropiació
a la finca núm. 52.1 del "Projecte de construcció del condicionament de la carretera PM-804
del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003725R
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7. Proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en
relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Institut d’Estudis
Eivissencs, en matèria d’activitats culturals per als anys acadèmics 2018 i 2019. Exp.
2019/00007640Y

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 30/10/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 30/10/2019
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