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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 34/19
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 9 de setembre de 2019
Horari: de 14:30 a 14:35 h
Lloc: Despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
Havent convocat la Presidència verbalment tots els membres del Consell Executiu a aquesta
sessió extraordinària i urgent aquest mateix dilluns 9 de setembre de 2019, a les 8:15 h, se
celebra la sessió amb els membres assenyalats a l'encapçalament per tractar els punts previstos.
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La urgència es deu a la immediatesa del concert de l’artista Pablo López, previst per al 14 de
setembre de 2019 i que s’han de dur a terme actuacions administratives per a la seua realització.
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres presents del Consell Executiu, i seguidament
es passa a tractar la proposta de la consellera executiva.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda i
Desenvolupament Empresarial, en relació amb l’autorització de la constitució d’un
pagament a justificar per import de 90.750 € a F. X. G., per fer front al pagament a Jet
Entertainment, SL en compliment de contracte de serveis per a la interpretació artística i
espectacle de l’artista Pablo López. Exp. 2019/00015232A
PROPOSTA
1. Autoritzar la constitució d’un PAGAMENT A JUSTIFICAR per import de 90.750,00 € a
l’habilitat F. X. C. G, amb DNI 41452506C, la finalitat del qual, segons manifesta el servei
sol·licitant, seria fer front al pagament a Jet Entertainment, SL amb CIF B64757891 en
compliment de contracte de serveis per a la interpretació artística i espectacle de l’artista
Pablo López.
2. Comunicar a l’habilitat responsable que en el termini màxim de tres meses haurà de presentar
el compte justificatiu del pagament a justificar atorgat."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, (la qual és merament
formal i no material), amb la següent observació; els apartats A3 i A5 es troben justificats a
l’informe emès per la tresorera de la corporació en data 09/09/2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
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