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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 14.06.2019 a les 10:30 h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 11.06.2019

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 23/19, corresponent a la sessió de data 7 de juny de 2019.
2. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva en funcions del Departament
d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, relativa a les al·legacions presentades
per la mercantil Vodafone España, SAU, en relació a la publicació de l’anunci de licitació del
servei de telecomunicacions veu i dades del Consell Insular d’Eivissa al perfil del
contractant. Exp. 2019/00003325S.
3. Proposta del president en funcions, per a l’aportació de 300.000€ al Patronat per a la
gestió i el funcionament de l’Escola de Turisme, corresponent a l’exercici 2019. Exp.
2019/00008095R.
4. Escrits i comunicacions.
4.1 Comunicació de la consellera executiva en funcions del Departament de Territori i
Mobilitat, per donar compte de la Resolució núm. 2019000509, de data 07/05/2019, relativa
a l’expedient per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular d’Eivissa, per a l’actuació conjunta amb els serveis d’inspecció
terrestre del Govern a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per a l’any 2019. Exp.
2019/00004752Q.
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4.2 Comunicació del president en funcions, per donar compte del Decret de Presidència
núm. 2019000384, de data 04/06/2019, acordant l’adjudicació de l’expedient de contractació
tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del
subministrament d’un equip de cronometratge elèctric automàtic (vídeo finish) per al complex
esportiu Raspallar Sa Blancadona del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00002986K.

Signat electrònicament per
el secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 11 de juny del 2019

Signat digitalment per:
El president del Consell Insular d'Eivissa en funcions
Vicent Torres Guasch
Eivissa, a 11/06/2019
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