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Sistema de comunicaciones internas

Interesado:
Representante:

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 23.04.2019 a les 9:30 h.
La qual cosa us notific,
Eivissa, 16.04.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 16/19, corresponent a la sessió de data 12 d’abril de 2019.
2. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb la segona imposició de penalitats
en l’execució del contracte per al servei de neteja de diversos centres del Consell Insular
d’Eivissa. Exp. 2018/00006612H
3. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb l’expedient per a l’aprovació del
Pa Anual de Contractació 2019 del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00001918B
4. Proposta del president, en relació amb la correcció d’error material de l’acord del consell
executiu de data 29 da març de 2019 on es va aprovar l’autorització, el compromís de
despesa, el reconeixement de l’obligació i el pagament de les ajudes a entitats esportives
sense ànim de lucre per al seu manteniment, any 2017. Exp. 2017/00000011R
5. Proposta del president, en relació amb la convocatòria de subvencions per a
esdeveniments esportius que contribueixin a la promoció turística de l’illa d’Eivissa i que es
desenvolupin, dins el seu àmbit territorial, entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de juny de 2017.
Exp. PROTUR 34/2017. Ref. TAO 2019/00005437B

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 12441157126177623231 en https://seu.conselldeivissa.es
Pág. 1 de 2

Secretaria General
av. Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
971 19 59 09 , 971 19 55 52
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

6. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 35.1 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00002019C
7. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 36 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00002028Y
8. Escrits i comunicacions.
8.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000278, de data 10/04/2019, en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació
núm. 2019/00002986K, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, del subministrament d’un equip de cronometratge elèctric automàtic (vídeo finish)
per al complex esportiu Es Raspallar Sa Blanca Dona del Consell Insular d’Eivissa.
8.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000294, de data 15/04/2019, en relació amb l’adjudicació de l’expedient de contractació
núm. 2018/00014962J, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del
subministrament de dos furgons mixtes de 9 places, per al Consell Insular d’Eivissa.
8.3 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, per donar compte de la Resolució núm. 2019000188, de data
29/03/2019, en relació amb la concessió d’una ajuda econòmica a l’Associació de Criadors
del Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera (ACCE), per donar suport a les seves activitats de
foment de la raça i de gestió del Llibre genealògic. Exp. 2018/00014906A
8.4 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, per donar compte de la Resolució núm. 2019000191, de data
03/04/2019, en relació amb la concessió d’ajuda per al desenvolupament de la caça per a
l’any 2018. Exp. 2018/00014494M
8.5 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, per donar compte de la Resolució núm. 2019000194, de data
03/04/2019, en relació amb les sol·licituds d’ajuda per al foment de l’ús de plàstics
biodegradables en substitució dels tradicionals per a l’any 2018. Exp. 2018/00012182Q

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 16 d'abril del 2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 16/04/2019
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