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Acta de la sessió del Consell Executiu
Identificació de la sessió
Núm.: 06/20
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 18 de febrer de 2020
Horari: de 8:30 a 8:35 h
Lloc: Despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La motivació de la urgència es justifica per part de la Presidència per la pressura en la tramitació
de l’expedient que s’assenyala en el punt 2, atesos als principis d'eficiència i eficàcia.
En principi, esta previst efectuar una acta de replanteig a l’expedient 2018/0003075T el proper
dijous 20 de febrer de 2020, i per això resulta escaient fer els nomenaments que es proposen abans
d’aquesta actuació i no enderrerir així aquest procediment..
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres presents, i seguidament es passa a tractar la
proposta.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb el nomenament de director
d’obra i coordinador de seguretat i salut durant l’execució de les obres de condicionament
de tres glorietes de la E-30 a Sant Antoni de Portmany. Exp. 2018/00003075T
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vist l’estat procedimental en què es troba l’expedient núm. 2018/3075T del Servei
d’Infraestructures Viàries, tramitat per a l’execució de les obres de condicionament de tres glorietes
de la E-30 en Sant Antoni de Portmany.
Atès que el valor estimat d’aquest contracte és de 546.841,10€ € (cinc-cents quaranta-sis mil vuitcents quaranta-un euros amb deu cèntims), és el Consell Executiu d’aquesta Corporació l’òrgan
competent per dictar aquest acte; tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, punt tercer, lletra c (BOIB núm. 98, de 17/07/2019).
De conformitat amb l’informe proposta del Cap de Servei d’Infraestructures Viàries del Departament
de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, de data 12/02/2020 que
figura a l’expedient amb CSV: 13067432436004760057
Sobre la base de tot l’anterior, el conseller executiu de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries i
Lluita contra l’Intrusisme, de conformitat amb l’establert en el Decret de Presidència núm.
2019000471, de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm. 95, d’11/07/2019), d'estructura del govern del
Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments; en el Decret de Presidència núm. 2019000484,
de 16 de juliol de 2019 (BOIB núm. 98, de 17/09/2019), de determinació de les atribucions
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corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa així com en l’establert en l’article 72
d) del Reglament Orgànic del Consell Insular d'Eivissa i en exercici de les competències conferides
per la legislació vigent, formula al Consell Executiu d’aquesta Corporació la següent
PROPOSTA
Nomenar l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. R. T. L. núm. col·legiat 32091, Director d’obra, i
l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. J. A. F. S. núm. col·legiat 17486, com a coordinador de
seguretat i salut durant l’execució dels treballs de condicionament de tres glorietes de la E-30 en
Sant Antoni de Portmany."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
No havent-hi més assumptes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
estenc aquesta acta.

El secretari general acctal.,
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Vist i plau,
El president,
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