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Referencia:

2019/00000556H

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 30/08/2019 a les 8:30 h.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 32/19 de data 23 d’agost de 2019.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte de millora.
Exp. 2019/00001909W
3. Escrits i comunicacions.
3.1 Comunicació del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental,
per donar compte de la resolució núm. 2019000001, de data 20/08/2019, declarant desert
l’expedient de contractació de les obres del "Projecte per a la construcció d’un dipòsit contra
incendis al Recinte Firal d’Eivissa". Exp. núm. 2019/00009361S
3.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000550, de data 12/08/2019, acordant l’aprovació de l’expedient de contractació tramitat
per a l’adquisició d’un sistema de còpies de seguretat per al Consell Insular d’Eivissa. Exp.
núm. 2019/00012344J
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Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 28/08/2019

Signat electrònicament:
El president
Vicente Marí Torres
Eivissa, 28/08/2019
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