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Referencia:

2020/00000303Y

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 06/03/2020 a les 8:30 h

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 08/20 de data 2 de març de 2020.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en substitució del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió
del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del servei de prevenció i control de la legionel·losi, en aplicació del Reial
Decret 865/2003 de 4 de juliol de 2003, de prevenció de la legionel·losi a diversos centres
del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00019633B
3. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’aprovació del pagament del 50%
restant del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Entitat Pública
Empresarial Red.es, per al desenvolupament del Pla Nacional de Territoris Intel·ligents de
l’Agenda Digital per Espanya (C072/18-SP). Exp. 2018/00014218M
4. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb
l’aprovació del pagament de les ajudes de les modalitats A2 i B2 de la convocatòria d’ajudes
econòmiques per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu i per a la
realització d’activitats de perfeccionament esportiu a l’illa d’Eivissa durant les temporades
esportives 2017-18 i 2018-19. Exp. 2019/00003085M
5. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs
2019-2020. Exp. 2020/00000754C
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6. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb l’aprovació de la despesa per tal de procedir al pagament de les
ajudes concedides corresponents a la convocatòria d’ajudes econòmiques dirigides a
entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’illa d’Eivissa
corresponent a l’any 2019. Exp. 2019/00007748E
7. Escrits i comunicacions.
7.1 Comunicació del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per donar compte de la resolució
núm. 2020000158, de data 13 de febrer de 2020, en relació amb l’adjudicació de les obres
del projecte de reparació i pintat de les passarel·les de vianants situades a les carreteres EI10 i EI-800. Exp. 2019/00017612Z

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 04/03/2020

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 04/03/2020
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