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ACORDSDELCONSELLEXECUTIU,24DENOVEMBREDE2017

ACORD per aprovar la instrucció per de la Regulació de la gestió de l'accés i de la
llista d'espera de les places de la futura Xarxa de Serveis d'Atenció a Persones amb
DiscapacitatdelConselld'Eivissa.
Aquesta serà la ferramenta que estableix els criteris de gestió de les llistes d’espera als
recursos assistencials i residencials per a persones amb discapacitat previstes a la Cartera
Bàsica de Serveis Socials del Consell Insular d'Eivissa, de propera aprovació.
Aquests criteris es troben a l'annex d'aquest acord, i estableixen el següent pel que fa al
procediment d'accés:
-el procediment per accedir a la xarxa de serveis d'atenció a persones amb discapacitat
s'inicia a instàncies de la persona interessada -o dels seus representants legals- presentant
una sol·licitud a la seu electrònica del Consell d'Eivissa o a les dependències de la Secció
d'Atenció a Persones amb Discapacitat.
-les persones sol·licitants podran demandar fins a tres centres diferents, amb l'ordre de
preferència per aa accedir al servei.
-els criteris per ordenar les sol·licituds serà per data de registre d'entrada im, a igual data de
registre d'entrada, s'aplicaran criteris tècnics de l'equip de valoració.
Una vegada realitzada la sol·licitud, els tècnics de l'equip de valoració emetran la proposta
corresponent amb la qual es farà la resolució que estimarà o desestimarà la sol·licitud
d'accés al servei. Si la resolució és positiva i hi ha places disponibles en el centre sol·licitat,
es comunicarà als interessats per a que la persona ingressi en el servei en el termini de 15
dies naturals. Si la resolució és positiva i no hi ha places disponibles, es comunicarà a
l'interessat, que s'integrarà en la llista d'espera del centre sol·licitat.
Pel que fa a la llista d'espera, s'ordenarà segons el criteri de la data d'entrada de la
sol·licitud i, a igualtat de condicions, el criteri tècnic és el que prevaleix. En situacions
excepcional,s d'urgència o per necessitats de prioritat social, l'equip de valoració de la
Secció d'Atenció a Persones amb Discapacitat podrà derivar a un ingrès urgent en un
servei, independentment del lloc que ocupi a la llista d'espera.

APROVACIÓ de l'adjudicació a l'empresa Viabal Manteniment i Conservació S.A. del
subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell
Insulard'Eivissa(2017).
El contracte és d'un import màxim total de 139.638,74 euros, amb un termini d'execució d'un
any des de la formalització del contracte.

APROVACIÓ de l'adjudicació de les obres de millora del paviment i adequació de
l'equipament vial de la carretera PM-810, entre els kilòmetres 13,560 i 19,320 (carretera
entreSantCarlesiSaCala)
S'adjudica a l'empresa Aglomerados Ibiza S.A. per un import total de 728.439,55 euros, amb
un termini d'execució de 4 mesos.

APROVACIÓ de la proposta per adjudicar, mitjançant un procediment negociat sense
publicitat, del servei de publicitat institucional a través d'un mitjà de premsa -format
imprèsidigital-al'àmbitdel'illad'Eivissa.
S'adjudica el contracte a Diario de Ibiza S.A., per un import total de 290.400 euros (IVA
inclós).

ACORD per concedir l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu una subvenció directa per
al foment i la promoció de la recollida selectiva per a l’any 2007, per import de
50.780,22
€.
Aquesta ajuda forma part del Pla Estratègic de Subvencions de 2017 i el pressupost general
del CIE per a l’any 2017, que preveuen una consignació pressupostària de 175.000 € per a
la concessió de subvenciosns als ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a la promoció i el foment
de la recollida selectiva.

APROVAR la proposta per elevar al jurat dels Premis a l’Esport d’Eivissa 2017 la
proposta de candidatures del Consell Insular d’Eivissa a millor esportista de l’any
2016següent:
- Trot: Juan Carlos Ferrer Escandell - Club Associació del Trot Eivissenc
- Esport adaptat: Natalia Goyena - Club ADDIF
- Automobilisme: Nicholas Boelter - Automóvil Club
- Gimnàstica: Carla Riera Ramón - Club Gimnasia Rítmica Portmany
- Futbol: Pablo Pomar Portilla - Peña Deportiva Santa Eulària
- Futbol sala: Antonio Miguel Pérez - Gasifred Atlético
- Boxa: Susana Torres Cabañero

Elevar al jurat dels Premis de l’Esport d’Eivissa 2017 la proposta del Consell Insular
d’Eivissa de concessió de les distincions especials a les persones següents que per la seua
trajectòria es considera que en són mereixedores:
Javier Morillo Prats: Setze anys com a delegat federatiu, va crear la delegació d’Eivissa i els
dos primers clubs de tennis de taula de la història d’Eivissa.
Javier Escandell Ferrer: President durant dotze anys del Club Voleibol EivissaJosé Antonio Ferrer Prohías (a títol pòstum): Una vida lligada a l’handbol eivissenc i
especialment a l’actual Handbol Club Puig d’en Valls.

DONAR COMPTE al Consell Executiu de l'aprovació de l’expedient de contractació i el
Plec de clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte del servei de
perruqueriaal'HospitalResidènciaassistidadeCasSerresialaLlarEivissa.
El contracte tindrà una duració de 2 anys i un cànon total de 2.000 € amb un 21% d'IVA
inclòs (1.000,00 €/any). Es declara de tramitació ordinària l’expedient de contractació i
adjudicació del contracte pel procediment obert.

DONARCOMPTEalConsellExecutiudel'aprovaciódel'expedientdecontractaciódel
serveide
publicitatinstitucionalatravésd'unmitjàdepremsa-formatimprèsidigitalal'àmbitdel'illad'Eivissa.
S'aprova l'expedient de contractació i el plec de clàusules que regiran el contracte, es
declara de tramitació ordinària i s'aprova una despesa màxima de 168.866,50 euros
distribuïts entre els anys 2017 i 2019.

SANCIONSDETRANSPORT
Declarar la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa P.S.L. S.L. per haver efectuat
el pagament de 2800,70 euros, a causa d'una infracció molt greu de la Llei d'Ordenació del
Transport terrestre.
Declarar la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa G.I. S.L. per haver efectuat el
pagament de 2800 euros, a causa d'una infracció molt greu de la Llei d'Ordenació del
Transport terrestre.
Declarar la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa T.L.A. S.L. per haver efectuat
el pagament de 700 euros, a causa d'una infracció molt greu de la Llei d'Ordenació del
Transport terrestre.
Declarar la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa P.S.L. S.L. per haver efectuat
el pagament de 2800,70 euros, a causa d'una infracció molt greu de la Llei d'Ordenació del
Transport terrestre.

Eivissa, 24 de novembre de 2017

