Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 13 DE NOVEMBRE DE 2015
ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE
LES ILLES BALEARS I EL CONSELL D’EIVISSA PEL MANTENIMENT I
FUNCIONAMENT DE PLACES RESIDENCIALS I CENTRE DE DIA.
Acord d’aprovació del conveni de col∙laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació i el Consell Insular d’Eivissa pel manteniment i funcionament de places
residencials i de centre de dia per a persones en situació de dependència, per a l’any 2015,
per a la seua oportuna signatura.
A l’illa d’Eivissa, estan incloses en la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, mitjançant
el Conveni de col∙laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del
Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per a la
col∙laboració i la coordinació de l’execució de les mesures necessàries per aplicar la Llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que
es va signar en data 1122009, entre d’altres, les següents places residencials i de centre
de dia:
Places de residències:
Hospital residència Cas Serres................ 40 places
Residència Reina Sofia............................ 20 places
Centres de dia:
Centre de dia Hospital Cas Serres............ 8 places
En virtut del conveni, el Govern de les Illes Balears es compromet a efectuar al Consell una
aportació, com a màxim, de 1.585.331,48 euros, per al manteniment i funcionament de les
places a dalt assenyalades, distribuïts de la següent manera:

CENTRE
Hospital residència
Cas Serres d’Eivissa

TIPOLOGIA SERVEI
Centre residencial per a persones dependents
Centre de dia

TOTAL
1.001.706,00 €
82.772,48 €

Residència Reina
Sofia d’Eivissa

Centre residencial

500.853,00 €

ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT
BALEAR DE LA DONA I EL CONSELL D’EIVISSA PER A LA GESTIÓ DE L’OFICINA DE
LA DONA DEL CONSELL D’EIVISSA.
Acord d’aprovació del conveni de col∙laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell
Insular d’Eivissa per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de la funcionalitat
operativa de l’Oficina d’Informació, Assessorament i Tractament Psicosocial de la Dona i de
les llars d’acollida, per a l’any 2015 (assistència social integral a víctimes de violència de
gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial) any 2015, per a la seua oportuna
signatura.
En virtut del conveni,

l’Institut Balear de la Dona es compromet a efectuar al Consell Insular
d’Eivissa una aportació de 300.000 euros.
ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE
LES ILLES BALEARS I EL CONSELL D’EIVISSA PER A LA VALORACIÓ I EL
TRACTAMENT DE MENORS VÍCTIMES DE MALTRACTAMENT GREU, URGENT O
D’ABÚS SEXUAL.
Acord d’aprovar del Conveni d’ingressos entre la Conselleria de Família i Serveis Socials del
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per dur a terme la valoració i el
tractament de menors víctimes de maltractament greu, urgent o abús sexual, en l’àmbit del
Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes
Balears per l’any 2015.
En virtut del conveni, el Govern de les Illes Balears aporta 45.000 euros i el Consell
d’Eivissa 45.000 euros.
ACORD REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SENYALS
VERTICALS I ABALISAMENT 2015.
Acord de classificació de les propostes i de selecció per a l’adjudicació del contracte a
l’entitat mercantil “TECNIVIAL, S.A.”, amb un import total de 151.928,14 euros, per ser
l’oferta econòmicament més avantatjosa i amb una duració del contracte de 1 any.

ACORDS EN RELACIÓ A EXPEDIENTS PER PRESUMPTA INFRACCIÓ EN MATÈRIA
DE TRANSPORTS TERRESTRES
1. Acord d’imposició d’una sanció de 1.001 euros a una empresa titular d’un vehicle que el
dia 17 de febrer de 2014 circulava des d’Eivissa fins a Sant Antoni de Portmany realitzant un
transport públic de mercaderies en vehicle lleuger sense disposar a bord del vehicle dels

fulls de registre dels temps de conducció i de descans ja utilitzats o dels documents
impresos que resulti obligatori portar, per la comissió d’una infracció molt greu.
2. Acord d’imposició d’una sanció de 1.001 euros a una empresa titular d’un vehicle que el
dia 26 de febrer de 2014 circulava des de Santa Eulària des Riu fins a Eivissa sense haver
realitzat la revisió periòdica de l’aparell de tacògraf en el termini i forma establerts, la sanció
de 1.001 euros, per la comissió d’una infracció molt greu.
3. Acord d’imposició d’una sanció de 2.001 euros al titular d’un vehicle que el dia 28 de
febrer de 2014 circulava des de Sant Josep de sa Talaia fins a Eivissa realitzant un
transport públic de mercaderies en vehicle pesant sense portar inserida al tacògraf la
targeta de conductor o el full de registre dels temps de conducció i descans quan resulti
exigible o, ferho de forma incorrecta, per la comissió d’una infracció molt greu.
4. Acord d’imposició d’una sanció de 4.001 euros a una empresa titular d’un vehicle el dia 6
de març de 2014 circulava d’Eivissa fins a Santa Eulària des Riu, realitzant un transport
públic de mercaderies en vehicle lleuger, sense disposar del corresponent títol habilitant, per
la comissió d’una infracció molt greu.
5. Acord d’imposició d’una sanció de 1.001 euros a una empresa titular d’un vehicle que el
dia 6 de març de 2014 circulava des d’Eivissa fins a Santa Eulària des Riu sense haver
realitzat la revisió periòdica de l’aparell de tacògraf en el termini i forma establerts, per la
comissió d’una infracció molt greu.
6. Acord d’imposició d’una sanció de 2.001 euros a una empresa titular d’un vehicle que el
dia 6 de març de 2014 circulava des d’Eivissa fins a Santa Eulària des Riu, sense disposar
el conductor del certificat d’aptitud professional (CAP), per la comissió d’una infracció molt
greu.
7. Acord d’imposició d’una sanció de 1.001 euros a una empresa titular d’un vehicle que el
dia 14 de març de 2014 circulava des de Sant Josep de sa Talaia fins a Santa Eulària des
Riu sense haver realitzat la revisió periòdica de l’aparell de tacògraf en el termini i forma
establerts, per la comissió d’una infracció molt greu.
ES DÓNA COMPTE 
de l’aprovació de l’encomanda de gestió directa i eventual a Fires,
Congressos i Esdeveniments per Eivissa SAU (FECOEV) per l’organització del Saló de
l'Automòbil de l’any 2015, per un import de 49.775,98 euros.

Eivissa, 13 de novembre de 2015

