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 12 DE MAIG DE 2017
APROVAR la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
el Bisbat d’Eivissa en matèria de patrimoni cultural per a la promoció i difusió de les
esglésies de Sant Jordi, de Sant Josep, de Sant Antoni, de Sant Miquel, de Santa
Eulària, de Sant Pere “el Convent” i de Santa Maria 
Catedral d’Eivissa, 
per a l'any
2017.
Concedir una subvenció de 90.000 euros al Bisbat d’Eivissa en compliment de les clàusules
de l'esmentat conveni.
En aquest conveni, el Bisbat d'Eivissa es compromet a dur a terme les actuacions
necessàries per a la prestació dels serveis d’obertura, vigilància, informació al públic i
foment del patrimoni cultural de les esglésies indicades a la clàusula primera. Concretament
el Bisbat d’Eivissa:
a) Entre els mesos d'abril i octubre de 2017 obrirà les esglésies següents en els horaris que
per cada cas s'indiquen:
Esglésies de Sant Josep, de Sant Jordi, de Sant Antoni, de Sant Miquel i de Santa Eulària
20 hores setmanals en horari de dimarts a dissabte de 10 – 14 hores.
Esglésies de Santa Maria (Catedral d’Eivissa) i el Convent 35 hores setmanals, de dimarts a
dissabte de 10–14 h i de 17–20 o de 18-21 h.
b). El Bisbat facilitarà les visites que es puguin programar, per part del Consell Insular
d’Eivissa, dins de l’horari d’obertura.
c). El Bisbat d’Eivissa es farà càrrec de l’edició de fullets informatius en quatre idiomes de
les esglésies esmentades anteriorment.

APROVACIÓ de l’encomanda de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i
Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV) per l’organització de les actuacions per a

l'organització del Concurs Futur Adlib i Passarel·la Moda Adlib 2017, per un import de
408.755,95 euros.
L’abonament de l’esmentada quantitat es realitzarà una vegada es presenti la corresponent
factura de les actuacions dutes a terme.

ACORD per prorrogar per un any, el contracte subscrit en data 9 de maig de 2016,
entre el Consell Insular d’Eivissa i les Religioses Terciàries Trinitàries - Casa de Santa
Eulària per al servei públic, modalitat de concert, d'acolliment residencial i atenció
socioeducativa de persones menors d'edat en situació de desprotecció depenents del
Consell Insular d'Eivissa.
L'import és de 445.927,80 euros (exempt d'IVA), amb una duració d'un any.

ACORD per aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives
que regiran el contracte per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del
subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell
Insular d’Eivissa (2017).
S'aprova la despesa corresponent per un pressupost total de 254.176,08 euros.

PROPOSTA per APROVAR el reconeixement de les obligacions de pagament de les
subvencions amb càrrec al pressupost del Departament d'Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut per a l’any 2017 
per un import total de 94.967,09 euros a les
entitats beneficiàries següents:
1. Club Tennis de Taula Sant Jordi per la participació del seu equip masculí a la lliga de
primera nacional de tennis de taula: 6.673,84 €.
2. Club Tennis de Taula Santa Eulària per la participació del seu equip femení a la lliga de
superdivisió d’honor de tennis de taula: 9.000 €.
3. Ibiza Bàdminton Club per la participació del seu equip masculí a la lliga de Primera
Nacional de Bàdminton: 4.501,78 €.
4. Club Bàdminton Pitiús per la participació del seu equip masculí a la lliga de Divisió
d’Honor de Bàdminton: 4.791,47 €.
5. Club Voleibol Eivissa per la participació del seu equip masculí a la Superlliga de Voleibol:
26.346,39 €.
6. Vitamelo club Eivissa per la participació del seu equip masculí a la Segona Divisió B de
futbol sala: 5.973,57 €.
7. Handbol Club Eivissa per la participació del seu equip masculí a la lliga de Primera
Nacional d’Handbol:16.543,66 €.
8. Handbol Club Puig d’en Valls per la participació del seu equip femení a la Divisió de Plata
d’Handbol: 21.136,38 €.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de l'aprovació i
signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. per a la cessió de les canalitzacions
d’infraestructures elèctriques afectades per les obres de condicionament de la
travessera de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús
, per tal que el propietari dels serveis
elèctrics afectats pugui procedir a la seua reposició.

EXPEDIENTS DE TRANSPORTS
IMPOSAR a l’empresa V., SL una sanció de 4001 euros per una infracció greu a la Llei
d'Ordenació de Transport Terrestre (LOTT).
IMPOSAR a l’empresa A., SL una sanció de 4001 euros per una infracció greu a la Llei
d'Ordenació de Transport Terrestre (LOTT).
IMPOSAR a l’empresa A., SL una sanció de 2001 euros per una infracció greu a la Llei
d'Ordenació de Transport Terrestre (LOTT).
IMPOSAR a l’empresa B. M.., SL una sanció de 2800 euros per una infracció greu a la Llei
d'Ordenació de Transport Terrestre (LOTT).

A Eivissa, 12 de maig de 2017

