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Referencia:

2019/00000556H

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 08/11/2019 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes núm. 44/19 de data 31 d’octubre de 2019 i 45/19 de data 4 de
novembre de 2019.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el pagament de l’ajuda econòmica concedida a l’entitat Asociación
Pitiusa de Familiares de Enfermos Mentales (APFEM) corresponent a l’ajuda atorgada per a
la línia A de la Convocatòria d’ajudes econòmiques per al finançament de despeses de
projectes d’inversió destinades a entitats privades sense ànim de lucre per a serveis de
serveis socials a l’àmbit de menors i discapacitats, a l’illa d’Eivissa pels anys 2017-2018.
Exp. 2018/00007595N
3. Proposta del president, en relació amb el reintegrament parcial de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per acord del Consell Executiu de data 22 de
desembre de 2017, per al manteniment i la millora de la xarxa de camins rurals. Exp.
2019/00006783T
4. Proposta del president, en relació amb la resolució d’ajudes específiques per al
desenvolupament de la caça any 2019, línia millora de vedats de caça. Exp.
2019/00014733X
5. Proposta del president, en relació amb la resolució d’ajudes econòmiques per a les
societats de caçadors de l’illa d’Eivissa, any 2019. Exp. 2019/00014736J
6. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb la
rectificació d’un error de transcripció en el nombre d’atraccions inflables en la Memòria
tècnica de l’encàrrec de gestió a Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa S.A.U.
(FECOEV, SAU) per a la programació i execució de Diverespai 2019/2020. Exp.
2019/00016494T
7. Proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en
relació amb el pagament d’una subvenció al Bisbat d’Eivissa per sufragar les despeses
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ocasionades per la restauració des retaule i la rehabilitació de l’església de la Mare de Déu
de Jesús. Exp. 2018/00008851A
8. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient 099/2019-1740, per
infracció en matèria de transports terrestres. Exp. myTAO 2019/00010033W
9. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient 162/2018-1740, per
infracció en matèria de transports terrestres. Exp. myTAO 2018/00010455Z
10. 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
11. 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
12. Escrits i comunicacions.
12.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000791, de data 30/10/2019, en relació amb l’addenda a l’Acord de col·laboració entre
el Consell Insular d’Eivissa i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears en matèria
de promoció turística. Exp. 2019/00017270V

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 06/11/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 06/11/2019
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