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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 15.02.2019 a les 10:30 h.
La qual cosa us notific,
Eivissa, 13.02.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 06/19, corresponent a la sessió de data 8 de febrer de 2019.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació
amb el pagament a l’entitat Sa Solana, S.L., en execució de l’acord pel Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, mitjançant la sentència núm. 498/2016 declarada ferma en data
28 de desembre de 2016 en el procediment ordinari 226/2013 per l’expropiació de les
finques 1B, 1A, 1A bis i 1C de l’obra del Complementari núm. 2 de la ronda Nord de Sant
Antoni. Exp. 2019/00000352K
3. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació
amb el pagament als propietaris per l’expropiació de la finca 7 de l’obra de la ronda Nord de
Sant Antoni de Portmany, en execució de l’acord per resolució del Jurat provincial
d’expropiació forçosa dictada en data 3 de març de 2017. Exp. 2018/00006400J
4. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’expedient de contractació núm.
2018/00008995D, tramitat per a la reclamació de d’anys i perjudicis en l’execució del
contracte de les obres de condicionament de la carretera C-733 del PK 8+030 al PK 20+890
(exp. núm. 000009/2013-CNT).
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5. Escrits i comunicacions.
5.1 Comunicació de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, per donar compte de la resolució núm.
2019000071, de data 29 de gener de 2019, en relació amb l’aprovació de l’expedient de
contractació del servei de consergeria i conservació del centre d’exàmens de conduir a la
finca de Can Guasch, exp. núm. 2018/00012626T (000032/2018-CNT).
5.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000070, de data 30 de gener de 2019, en relació amb l’adjudicació de l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de gas propà (G.L.P) a
domicili, per a diferents edificis del Consell Insular d’Eivissa, exp. núm. 2018/00011813S
(000029/2018-CNT).

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 13 de Febrer del 2019

Signat digitalment per:
El President del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 13/02/2019
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