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, 15 DE DESEMBRE DE 2017

APROVAR la proposta de resolució en la que s'aprova el Conveni de col·laboració
entre el Consell Insular d’Eivissa i la Fundació Ignacio Wallis per al manteniment i
funcionament de places a la Residència d’Ancians Reina Sofia, de la que és titular la
Fundació, en concret 20 places de caràcter assistencials, anys 2016-2017.
S'aprova la despesa de 656.635€ euros en relació al conveni a dalt assenyalat, a càrrec del
Departament de Sanitat, Benestar social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions.
S'aprova el pagament del 85% (558.139,75 €) a la signatura del conveni, quantitat que s’ha
de justificar dins el termini màxim de vint dies des de la signatura, i la resta del pagament
15% (98.495,25 €) una vegada justificades les despeses imputades al primer pagament.

ACORD per aprovar l'oferta pública d'ocupació complementària del Consell Insular
d'Eivissa.
Recordem que en data 1 d'agost de 2017, la Consellera Executiva del Departament
d'interior, comerç, Indústria i Relacions Institucionals va dictar providència per iniciar
l'expedient administratiu per tal que es duguessin a terme les actuacions administratives
escaients per aprovar l'oferta pública d'ocupació complementària de l'any 2017. A més, la
Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals per a l'any 2017, disposa que la taxa
addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal inclourà fins al 90% de les places que
dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament
almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016.
Finalment, l'oferta pública d'ocupació complementària del Consell Insular d'Eivissa està
integrada per les següents places:
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)

Llistat de places funcionaris: 1 administratiu, 3 auxiliars administratius
Llistat de places laborals: 1 tècnic mitjà, 3 auxiliars d'infermeria, 2 zeladors, 7 monitors
laborteràpia, 2 psicòlegs, 1 treballador social, 4 educador social,

TAXA 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: 1 delineant.
Llistat de places laborals: 1 psicòleg.

ACORD per concedir a l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia una subvenció directa
per al foment i la promoció de la recollida selectiva de residus per a l’any 2017.
L'import de la subvenció és de 50.265,05 €.

DONAR COMPTE de l'aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Escola d’Art
d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa, per a la cessió d’ús temporal de la seua aula
taller per a la realització de cursos de patronatge i confecció.
Aprovar la despesa per import de 5.082 euros, dels quals 1.452 euros aniran a càrrec del
pressupost de l'exercici 2017 i 3.630,00 euros a càrrec del pressupost de l'exercici 2018.
Aquesta última quantitat anirà condicionada a l'aprovació dels pressupostos per a l'exercici
de 2018.

APROVACIÓ de la proposta per prorrogar el contracte per al servei de vigilància i
protecció de la Seu del Consell Insular d'Eivissa, el Poliesportiu Insular sa Blanca
Dona i piscines Es Raspallar, el Centre de Menors de sa Coma i el complex
socio-sanitari de Cas Serres (edifici de serveis socials i l'Hospital Residència
Assistida de Cas Serres).
El contracte és amb l'empresa Transportes Blindados S.A., es prorroga per un termini de
dos anys i per un import de 626.928,35 euros.

ACORD per aprovar i subscriure un Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals per a l’any
2017.
L’ajuda és d’una aportació màxima del Consell a l’IEE de 30.000 € a càrrec dels
pressupostos de l’any 2017.

ACORD per aprovar el plec de prescripcions tècniques per a la contractació,
mitjançant procediment obert, del subministrament d'oxigen medicinal per a l'Hospital
Residència Assistida de Cas Serres.
La contractació és per un import total de 277.625,92 euros.

APROVAR el pagament a la UIB de la quantitat de 35.123,03 euros en concepte de
despeses corresponents al curs 2016/2017 en virtut del Conveni de col·laboració entre
la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes
Balears, el Consell Insular d’Eivissa, i el Patronat de l’Escola Universitària de Turisme
del Consell Insular d’Eivissa.
El conveni és per impartir el «Màster en Gestió Turística, Títol propi de la UIB (65 ECTS)».

Eivissa, 15 de Desembre de 2017

