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Referencia:

2020/00000303Y

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 20/03/2020 a les 8:30 h
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 11/20 de data 13 de març de 2020.
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. 66.2 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2020/00001912T
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. 69 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2020/00002021V
4. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb el pagament de les ajudes concedides per al
manteniment i la recuperació de béns immobles del patrimoni històric a l’àmbit territorial de
l’illa d’Eivissa 2018-2019. Exp. 2018/00010020Q
5. 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 la sol·licitud per a l’ampliació del termini d’execució del contracte entre el Consell
Insular d’Eivissa i "Contratas Vilor, S.L.", per a l’execució de les obres del projecte de
reforma de vestuaris i planta soterrani del Poliesportiu "Sa Blanca Dona". Exp.
2020/00003261S

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13075337246675513447 en https://seu.conselldeivissa.es
Pág. 1 de 3

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

6. Proposta del president, en relació amb l’aprovació de la justificació de la subvenció en
matèria de cooperació municipal de l’exercici 2019 i el pagament a l’Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany, per import de 100.000 €. Exp. 2019/00008563D
7. Proposta del president, en relació amb l’aprovació de la justificació de la subvenció en
matèria de cooperació municipal de l’exercici 2019 i el pagament a l’Ajuntament de Sant
Joan de Labritja, per import de 100.000 €. Exp. 2019/00008565B
8. Proposta del president, en relació amb l’aprovació de la justificació de la subvenció en
matèria de cooperació municipal de l’exercici 2019 i el pagament a l’Ajuntament de Santa
Eulària des Riu, per import de 100.000 €. Exp. 2019/00008557A
9. Escrits i comunicacions.
9.1 Comunicació de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, per donar compte de la resolució núm. 2020000008 de data
11/03/2020, en relació amb l’aprovació de la convocatòria i les bases dels Premis Sant Jordi
2020 (28è Concurs literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat i 5è Premi
Sant Jordi de Punts de Llibre per a alumnes de 4t d’ESO), any 2020. Exp. 2020/00001971J
9.2 Comunicació del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, per
donar compte de la resolució núm. 2020000263, de data 06/03/2020, acordant l’adjudicació
de l’expedient de les obres del "Projecte d’execució per a la instal·lació de 3 parades
d’autobús en al ronda EI-10 d’Eivissa". Exp. 2019/00016195T
9.3 Comunicació del president per donar compte del Decret de Presidència núm.
2020000234, de data 13/03/2020, acordant l’adjudicació 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
9.4 Comunicació del president per donar compte del Decret de Presidència núm.
2020000187, de data 27/02/2020, acordant l’adjudicació de l’expedient per al
subministrament de productes químics per al Complex Esportiu es Raspallar del Consell
d’Eivissa. Exp. 2019/00008585P

La qual cosa us notific,

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 18/03/2020

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 18/03/2020
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