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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 30 D’OCTUBRE DE 2015
ACORD DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
PROTECCIÓ DE LA SEU DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA, EL POLIESPORTIU
INSULAR “ES RASPALLAR”, EL CENTRE DE MENORS DE SA COMA I EL COMPLEX
SOCIOSANITARI DE CAS SERRES.
S'adjudica el contracte a l'empresa Transportes Blindados S.A. per un import total de
519.632,98 euros, amb una duració del contracte de dos anys.

ACORD per deixar sense efecte 
el nomenament de l’enginyera tècnica d’obres publiques
Paula Sabalete Cañadas com a coordinadora de seguretat i salut durant l’execució de les
obres de condicionament de la travessera de la PMV810.1 del nucli urbà de Jesus. I
nomenar l'enginyer tècnic d'obres públiques Juan Daniel Martorell Letí com a coordinador
de seguretat i salut durant l’execució d'aquestes obres.

APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL∙LABORACIÓ AMB PER A LA GESTIÓ DELS
RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE) A L’ILLA D’EIVISSA.
Atès que des de 2006 s’estan duent a terme actuacions dirigides a la correcta gestió dels
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) produïts a l’illa d’Eivissa per garantir totes
les exigències de la normativa específica en la matèria, i atès l’informe tècnic favorable de
data 25 de setembre de 2015, i l’informe jurídic emès en data 8 d’octubre de 2015, s'aprova
un conveni amb les empreses ECOLEC, ECOASIMELEC i ECOFIMÀTICA per a la gestió
dels RAEE.

ACORD EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT PER PRESUMPTA INFRACCIÓ EN MATÈRIA DE
TRANSPORTS TERRESTRES.
Es declara la terminació d'un expedient sancionador a l'empresa T.C.S. S.L per una
infracció de caràcter molt greu per excedir el pes màxim autoritzat en un 26,22% en un

transport públic de mercaderies en vehicle lleuger. A conseqüència del qual, l'empresa en
qüestió haurà d'abonar 1.540 euros de multa.
ACORD DE CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER AL FOMENT DEL SECTOR ARTESÀ,
PER A L’ANY 2015.
Acord d’aprovació de les Bases de la convocatòria d’ajudes per al foment del sector artesà,
per a l’any 2015, amb una despesa de 30.000.
ACORD DE concessió de subvenció directa als Ajuntaments de Sant Antoni de
Portmany, de Sant Joan de Labritja i de Sant Josep de sa Talaia per a la conservació
d’elements històrics i patrimonials.
El Consell Executiu acorda la concessió de les següents subvencions directes i els
corresponents convenis de col∙laboració:


A l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, 31.706,11 € per a l’execució dels
projectes de restauració del pou des Carbó, amb un pressupost total de 60.387,22 €,
i de restauració del forn d’encrità de Can Païsses, amb un pressupost total de 3.025
€.
 A l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, 48.649,97 €, per a l’execució dels
projectes de millora i manteniment de la font de Balàfia i elements conexos,
amb un pressupost de 64.310,58 €, i de mesures de millora i manteniment de
la torre de Portinatx, amb un pressupost de 32.989,37 €. No s’autoritza la
pavimentació de la placeta on està situada la font de Balàfia.
 A l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 30.000 € per a l’execució de la
rehabilitació de la torre de sa Torre (1a fase), el pressupost total de la qual
és de 115.192 €.

ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE
SERVEI PÚBLIC D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL I ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE
PERSONES MENORS D’EDAT
El Consell Executiu ha acorda aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
Administratives Particulars que regiran el contracte, declarar la tramitació ordinària de
l’expedient de contractació i adjudicar el contracte mitjançant procediment negociat sense
publicitat i aprovar la despesa corresponent per un import 445.927,80 € i la següent
distribució per anualitats:
Any 2015: 111.481,95 €.
Any 2016: 334.445,85 €.
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