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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 28/10/2019 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de les actes núm. 41/19 de data 18 d’octubre de 2019 i núm. 42/19 de data 22
d’octubre de 2019.
2. 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, del servei de revisió dels mapes estratègics de
soroll i plans d’acció en matèria de soroll a la xarxa de carreteres del Consell Insular. Exp.
2019/00014898Z
3. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb la
formalització i l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per a l’organització i execució d’esdeveniments
esportius al seu municipi durant l’any 2019. Exp. 2019/00018013R
4. Proposta de la consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda, i
Desenvolupament Empresarial, en relació amb la concessió i pagament de la convocatòria
d’ajudes als ajuntaments per al foment del comerç local, de les accions realitzades l’any
2018. Exp. 2019/00002779K
5. Escrits i comunicacions.
5.1 Comunicació del vicepresident 1r i conseller executiu de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, per donar
compte de la Resolució núm. 2019000087, de data 20/08/2019, en relació amb l’expedient
tramitat per a la formalització del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., per a la cessió de canalitzacions de línies elèctriques
afectades pel Projecte "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". Exp. 2019/00013487Y
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La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 24/10/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 24/10/2019
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