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Referencia:
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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 02/03/2020 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 07/20 de data 21 de febrer de 2020.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per a l’execució de la sentència del Jutjat
Contenciós Administratius núm. 1 de Palma de Mallorca, de data 10 d’octubre de 2019,
dictada al procediment ordinari 30/2015 interposat per la UTE GIREF, en relació amb la
sentència de la Sala Tercera del Contenciós Administratiu, Secció Sexta del Tribunal
Suprem, de data 23 d’octubre de 2015, dictada al recurs de cassació 1440/2014, interposat
per la representació de la mercantil Herbusa, S.A. sobre la expropiació de les finques 1, 2 i 4
de l’obra del "Abocador de ca na Putxa" així com de l’activitat empresarial. Exp.
2019/00018032C
3. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria
de transports terrestres núm. 140/2019-1740. Exp. 2019/00012997E
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 el Bisbat d’Eivissa en matèria de patrimoni cultural per a la
promoció i la difusió de les esglésies de Sant Jordi, de Sant Josep, de Sant Antoni, de Sant
Miquel, de Santa Eulària, de Jesús, de Sant Pere "el Convent" i de Santa Maria Catedral
d’Eivissa, any 2019. Exp. 2019/00006747X
5. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en substitució del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió
del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del subministrament de productes diversos d’alimentació per diferents centres
del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00019705Z
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La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 27/02/2020

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 27/02/2020
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