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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 11 DE GENER DE 2019

APROVAR la proposta per designar als consellers que han de formar part de la
comissió per resoldre sobre les propostes de candidats als Premis al Mèrit Ciutadà de
l'Illa d'Eivissa 2019.
Els consellers designats són Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera
executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball,
Formació i Habitatge; i Gonzalo Juan Ferragut, conseller executiu del Departament de
Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí.

APROVAR el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular d’Eivissa per a la celebració del Dia de les Illes Balears 2019.
Mitjançant aquest conveni, el Govern balear fa una aportació econòmica al Consell d'Eivissa
per un import màxim de 30.000 euros per a elaborar el programa d'activitats relacionats amb
el Dia de les Illes Balears 2019.

ACORD per formalitzar el contracte sobre el servei de les pòlisses d’assegurances del
Consell Insular d’Eivissa (multirisc de béns públics, responsabilitat civil general,
embarcacions, col·lectiu d’accidents, assegurança de vida per als membres de la
Corporació i per als consellers executius no electes del Consell Insular d’Eivissa,
flota de vehicles del Consell Insular d’Eivissa i assegurança de responsabilitat de les
autoritats i personal al servei de les administracions públiques), amb l'empresa
Mapfre España S.A. amb una duració de dos anys.

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil general, patronal i professional pel Consell
d'Eivissa per un import total de 93.794 euros.
Pòlissa d'assegurança que cobreixi una embarcació del Consell d'Eivissa per un import total
de 3.865,78 euros.
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les
administracions públiques, per un total de 28.000 euros.
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