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Referencia:

2019/00000556H

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 15/11/2019 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 46/19 de data 8 de novembre de 2019.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 22 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2018/00014897V
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 42 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003038G
4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 52.2 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003735B
5. Proposta del president en funcions, en relació amb l’aportació de 200.000 € al Patronat
per a la gestió i el funcionament de l’Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00018674H
6. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb la caducitat i arxiu de les actuacions
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practicades en l’expedient 136/2016-1740, per presumpta infracció en matèria de transports
terrestres. Exp. myTAO 2018/00011205M
7. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient 019/2019-1740, per
infracció en matèria de transports terrestres. Exp. myTAO 2019/00004106Z
8. Escrits i comunicacions.
8.1 Comunicació de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, per donar compte de la resolució núm. 2019000372, de data 07/11/2019, en relació
amb l’aprovació de l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, del subministrament de 15 llits hospitalaris per a
l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres. Exp. 2019/00016636G
8.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000818, de data 06/11/2019, en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació
tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del servei de
direcció de les obres del projecte de reparació de deficiències del ferm en diversos punts de
la xarxa viària del Consell d’Eivissa. Exp. 2019/00014728M

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 13/11/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 13/11/2019
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