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Referencia:

2018/00001271J

Procedimiento:

Convocatòria de la reunió del Consell Executiu 29.06.18

Interesado:
Representante:
SECRETARIA GENERAL

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.
1a. convocatòria: dia 29.06.18 a les 10:30h
La qual cosa us notific,
Eivissa, 27.06.18
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta núm. 26/18, corresponent a la sessió de data 22 de juny de 2018.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en relació amb
l’expedient per presumpta infracció en matèria de transports terrestres núm. 057/20181740 (2018/00003190T).
3. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en relació amb
l’expedient per presumpta infracció en matèria de transports terrestres núm. 348/20171740 (2017/00001536F).
4. Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí en relació amb l’impacte ambiental sobre el Bé Patrimoni Mundial
“Eivissa, Biodiversitat i Cultura” amb motiu de l’obertura del tràmit d’informació pública de
l’estudi d’impacte ambiental ordinari del projecte d’investigació “Uncovering the
Mediterranean Salt Giant (MEDALT-2)”, exp. núm.081/2018 .
5. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Relacions amb entitats i associacions en relació amb les ajudes individuals per a majors de
65 anys a l’àmbit de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018, exp. núm. 2018/00005710J.
6. Informes i comunicacions.
6.1 Escrit del president per donar compte del Decret de Presidència núm. 2018000575, de
data 20/06/2018, que acorda l'adjudicació del Lot 5 (Aventura i Cultura Eivissenca) de
l’expedient de contractació núm. 000003/2018-CNT, tramitat per adjudicar el servei per a
la programació i execució de vuit campaments d’estiu per a nens i nenes d’entre 7 i 17
anys durant l’estiu 2018 al Campament de Cala des Jondal, exp. núm. 2018/0001142E.
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6.2 Escrit de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i
Relacions amb entitats i associacions per donar compte dels convenis de col·laboració
entre l’Institut mallorquí d’Afers Socials, el Consell Insular d’Eivissa i els respectius
ajuntaments de l’illa d’Eivissa per la dotació d’eines informàtiques per la gestió dels serveis
comunitaris bàsics, exp. núm. 2018/000140M.

Signat digitalment per:
El secretari general del
Consell Insular d'Eivissa
Víctor Almonacid Lamelas

Signat digitalment per:
La presidenta en funcions,
Viviana de Sans Trotta
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