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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 13/12/2019 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 52/19 de data 9 de desembre de 2019.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient, tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei per a la programació i execució de vuit
campaments d’estiu per a nens i nenes d’entre 7 i 17 anys durant l’estiu 2020 al campament
des Jondal. Exp. 2019/00020292A
3. Proposta del president, en relació amb la concessió i pagament de subvenció nominativa
a la Federació Pitiüsa de Races Autòctones per a l’any 2019. Exp. 2019/00001556V
4. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb el pagament del conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del
Museu Etnogràfic d’Eivissa durant l’any 2019. Exp. 2019/00006504C
5. Proposta del president, en relació amb la concessió de subvencions als ajuntaments per
al manteniment i millora en camins rurals 2018. Exp. 2018/00012188E
6. Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en
relació amb la concessió d’una subvenció nominativa a la Mancomunitat Intermunicipal de
Serveis Públics Insulars per a la Xarxa Insular de Deixalleries. Exp. 2019/0010852Q
7. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient, tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de
redacció del projecte de traçat i constructiu per al condicionament de la carretera EI-700
entre Sant Josep de Sa Talaia i Sant Antoni de Portmany. Exp. 2019/00017641C
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8. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’adquisició per
expropiació forçosa urgent dels béns i drets afectats pel "Projecte de condicionament de tres
glorietes de la E-30 a Sant Antoni de Portmany", al terme municipal de Sant Antoni de
Portmany: relació de béns, drets i propietaris després de les actes prèvies a l’ocupació,
dipòsits previs a la ocupació, indemnització per la immediata ocupació i actes d’ocupació.
Exp. 2019/00005423C
9. Proposta del president, en relació amb la concessió i pagament d’ajudes específiques per
al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, línia a)
Ajudes a l’agricultura ecològica. Exp. 2019/00016345N
10. Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per a les
entitats agràries amb programes fitosanitaris. Línia c) de la convocatòria d’ajudes
específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any
2019. Exp. 2019/00016349Q
11. Escrits i comunicacions.
11.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000946, de data 5 de desembre de 2019, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de les obres del "Projecte d’instal·lació planta
fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa a "Seu del Consell II". Exp.
2019/00019709H
11.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000945, de data 5 de desembre de 2019, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de les obres del "Projecte d’instal·lació planta
fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa a "Serveis Socials cas Serres". Exp.
2019/00019716W

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 11/12/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 11/12/2019
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