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Convocatòria Ple extraordinari i urgent (art. 104è.5 del ROCI). 16.03.18

lnteresado:
Representante:

SECRETARIA GENERAL

Sou convocallada a la celebració de la sessió extraordinària i urgent del Ple del Consell lnsular
d'Eivissa que tendrà lloc a la seu del Consell lnsular d'Eivissa, el dia 16 de març de 2018 a les
10:00 hores, per tractar els punts que figuren a I'ordre del dia,

El caràcter extraordinari i la urgència es justifiquen (art. 105.1 del ROCI) per la pressura en la
tramitació de I'expedient relacionat al punt 2 del ordre del dia atès que afecta a tots els consell
insulars de les illes Balears i a totes les administracions implicades, així com l'agilització amb la
tramitació del expedient al punt 3 .
La qual cosa us notific,
Eivissa, 15 de març de 2018

Ordre del dia
1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria. (art. 104.5 del ROCI)

2.- Proposta del president en relació amb I'aprovació de la proposta de la Comissió Mixta de
Transferències Govern-consells insulars en relació amb el traspàs als Consell lhsulars de Mallorca,
Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest
Consells que actualment exerceix l'administració de la Comunitat AutÒnoma de les llles Balears en
matèria de promoció turística, i d'ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en
aquesta matèria traspassats al Consell lnsular d'Eivissa pel Decret 4512015, de 22 de maig, així com
les propostes d'acord complementàries 1,2 i 3, (exp. núm.2018/00002658C).
3.- Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en relació amb
l'aprovació del Conveni de col'laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i el Consell
lnsular d'Eivissa sobre el sistema tarifari integrat dels serveis de transport públic regular de viatgers
(exp. núm 201 8100002478R).
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