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Referencia:

2019/00000556H

Procedimiento:

Sistema de comunicaciones internas

Interesado:
Representante:

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 22.03.2019 a les 10:30 h.
La qual cosa us notific,
Eivissa, 19.03.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 12/19, corresponent a la sessió de data 15 de març de 2019.
2. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació amb la segona pròrroga del LOT 4,
del contracte per al subministrament de productes varis d’alimentació (congelats, varis
d’alimentació, productes càrnics i xarcuteria, fruites i verdures, ous i derivats, llet, formatge,
nata i mantega, iogurts, pa i pastissos) per a diferents centres del Consell Insular (Hospital
Residència Cas Serres, Centre de Menors Sa Coma, Campament de Cala Jondal, Escoleta
Santa Eulària, Escoleta Ses Païsses i Escoleta Cas Serres). Exp. núm. 000001/2016-CNT.
Ref. TAO 2018/00009883T
3. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, en relació a l’expedient de contractació núm.
2019/00003325S (000019/2019-CNT), tramitat per adjudicar, mitjançant procediment obert,
dels serveis , de telecomunicacions de veu i dades del Consell Insular d’Eivissa.
4. Escrits i comunicacions.
4.1 Comunicació de la vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge, per donar
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compte de la Resolució núm. 2019000001, de data 06/03/2019, en relació amb l’expedient
de contractació núm. 2019/00000875S, tramitat per a l’adquisició de 100 ordinadors
personals per al Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de Contractació
Centralitzada de béns i serveis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de
la Contractació, Subdirecció General d’Administració Financera i Pressupostària de
Contractació Centralitzada.
4.2 Comunicació de la vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge, per donar
compte de la Resolució núm. 2019000002, de data 06/03/2019, en relació amb l’expedient
de contractació núm. 2019/00000965J, tramitat per a l’adquisició de 100 monitors per al
Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de Contractació Centralitzada de béns i
serveis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació,
Subdirecció General d’Administració Financera i Pressupostària de Contractació
Centralitzada.

Signat electrònicamente per
la secretaria general acctal.
Maria Torres Bonet
Eivissa, a 19/03/2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 19/03/2019
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