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

ACORD DEL CONSELL EXECUTIU EXTRAORDINARI I URGENT DEL 20 DE
SETEMBRE DE 2017
Acord en relació a l'expedient de l'encomanda de gestió a Fires, Congressos i
Esdeveniments d'Eivissa, S.A.U (FECOEV) per a la realització d'accions promocionals
de Turisme al 2017.
APROVAR l’encomanda de gestió directa i eventual del Consell Insular d’Eivissa a
FECOEV per a l’execució de diferents accions promocionals de Turisme al 2017, per un
import màxim de 584.960,20 euros.
Acord en relació a la subvenció en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge de
residus.
MODIFICAR la base 9.1 de la convocatòria de subvencions en matèria de prevenció,
reutilització i reciclatge de residus a entitats sense ànim de lucre, a l’àmbit de l’illa d’Eivissa,
als efectes d’ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides, que quedarà
redactada de la següent forma:
«9.1. La justificació de les subvencions concedides es farà en el termini màxim de vint dies,
a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució de la seua concessió. Inclourà la
totalitat del projecte, tot i que no s’hagi subvencionat el 100%.»

ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU DEL 22 DE SETEMBRE DE 2017
ACORDS EN RELACIÓ A EXPEDIENTS PER PRESUMPTA INFRACCIÓ EN MATÈRIA
DE TRANSPORTS TERRESTRES
●

REVOCAR, per haver estat liquidada amb anterioritat, la sanció prevista de 4.001
euros a l’entitat P.P., S.L., i DETERMINAR que aquest pagament té els efectes de
conformitat amb els fets denunciats de comissió d’una infracció de caràcter MOLT
GREU, per circular amb un vehicle amb matrícula 7158-JFG, des de Cala de Bou

fins a l’Aeroport, realitzant  un transport privat complementari de viatgers (2
ocupants), incomplint les condicions establertes a l’art. 102.2 de la LOTT.
●

DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador a R.W.G.N.V. per haver
procedit al pagament voluntari de la sanció proposada en l’acord d’inici, amb la
reducció del 30% legalment prevista, per la qual cosa s’ha fet un pagament de
4.200,70 euros, i DETERMINAR que aquest pagament té els efectes de conformitat
amb els fets denunciats de comissió d’una infracció de caràcter MOLT GREU
consistent en circular amb un vehicle de la seva titularitat des de l’aeroport a Sant
Miquel realitzant un transport públic discrecional de 4 viatgers en un vehicle de fins a
9 places a canvi d’un preu (30€), sense disposar de la corresponent autorització
administrativa (targeta de transports).

ES DÓNA COMPTE del Decret de Presidència d’aprovació de l'expedient de contractació
tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la gestió del
servei públic, modalitat de concert, de residència i centre d’estades diürnes (atenció diürna)
per a persones amb discapacitat greument afectades amb problemes de conducta, per un
import màxim de 135.910,20 euros.
ES DÓNA COMPTE del Decret de Presidència acordant l’aprovació de l’expedient de
contractació de les obres de substitució de l'equip del tractament d'aire al complex esportiu
es Raspallar, per un import total IVA inclòs de 185.575,75 euros.
ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU EXTRAORDINARI I URGENT DEL 25 DE
SETEMBRE DE 2017
ACORD D’APROVACIÓ, de conformitat amb allò que disposa l’article 70 del text refós
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre i de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2017, l’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ del Consell Insular
d’Eivissa per a l’any 2017, integrada per les següents places:
TORN LLIURE
Personal funcionari
Denominació: Lletrat/ada
Titulació: títol universitari en dret.
Grup: A1
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Número de places: 1
Forma de provisió: concurs-oposició
Observacions: plaça vacant

Denominació: Enginyer/a Tècnic Obres Públiques.
Titulació: títol universitari d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
Grup: A2
Escala: Administració Especial
Subescala: tècnica
Classe: Mitjana
Número de places: 1
Forma de provisió: concurs-oposició
Observacions: vacant
Denominació: Bomber/a
Titulació: títol de Graduat/ada en educació secundària obligatòria o equivalent
Grup: C2
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis especials
Classe: Prevenció i extinció d'incendis i salvament
Número de places: 1
Forma de provisió: concurs-oposició
Observacions: plaça coberta interinament
Denominació: Auxiliar d'Informació Turística.
Titulació: : títol de Graduat/ada en educació secundària obligatòria o equivalent
Grup: C2
Escala: Administració Especial
Subescala: auxiliar
Classe: auxiliar
Número de places: 2
Forma de provisió: concurs-oposició
Observacions: places cobertes interinament
Personal laboral
Denominació: Educador/a social
Titulació: títol universitari en Educació social
Grup: A2
Número de places: 2
Forma de provisió: concurs-oposició
Observacions: places cobertes temporalment
ACORD D’APROVACIÓ, de conformitat amb allò que disposa l'article 19 un 6. de la Llei
3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals per a l’any 2017, l’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ COMPLEMENTÀRIA del Consell Insular d’Eivissa, integrada per les següents
places:
OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2017
(TAXA ADDICIONAL PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL)

(Places ocupades de manera temporal e ininterrompudament al menys en els tres anys
anteriors a 31 de desembre de 2016)
CATEGORIA

SECTOR

Administratiu/iva

HRA

Aux.
administratiu/iva

ITV

Aux.
administratiu/iva

ITV

Aux.
Administratiu/iva

ITV

LLISTAT DE PLACES LABORALS
CATEGORIA

SECTOR

Tècnic/a
mitjà/ana

Agricultura,
Ramaderia i
Pesca

Metge/essa

HRA

Aux. infermeria

HRA

Aux. infermeria

HRA

Aux. infermeria

HRA

Netejador/a

HRA

Ajudant/a de
cuina

HRA

Zelador/a

HRA

Zelador/a

HRA

Monitor/a
laborteràpia

SERVEIS
SOCIALS

CATEGORIA

SECTOR

Monitor/a
laborteràpia

SERVEIS
SOCIALS

Psicòleg/òloga

SERVEIS
SOCIALS

Psicòleg/òloga

SERVEIS
SOCIALS

Treballador/a
social

SERVEIS
SOCIALS

Educador/a
social

SERVEIS
SOCIALS

Educador/a
social

SERVEIS
SOCIALS

Educador/a
social

SERVEIS
SOCIALS

Educador/a
social

SERVEIS
SOCIALS

Monitor/a
laborteràpia

SERVEIS
SOCIALS

Monitor/a
laborteràpia

SERVEIS
SOCIALS

Monitor/a
laborteràpia

SERVEIS
SOCIALS

Monitor/a
laborteràpia

SERVEIS
SOCIALS

Monitor/a
laborteràpia

SERVEIS
SOCIALS

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2017
(TAXE ADDICIONAL PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL)
(Places dotades pressupostàriament i ocupades amb anterioritat a l’1 de gener de 2005)
LLISTAT DE PLACES FUNCIONARIS/ÀRIES

CATEGORIA

SECTOR

Delineant/a

SERVEIS
TÈCNICS

LLISTAT DE PLACES LABORALS
CATEGORIA

SECTOR

Psicòleg/òloga

SERVEIS
SOCIALS

