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 CONSELL EXECUTIU 27 D’ABRIL DE 2018

ACORD per APROVAR les bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva
d’una plaça d’auxiliar d’infermeria, personal laboral fix, corresponent a l’Oferta
d’Ocupació Pública de l’any 2016, amb un nivell de lloc de treball 14, mitjançant el
sistema de concurs-oposició.
La data, el dia i l’hora de l’inici de la primera prova es publicarà en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
PUBLICAR en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el present acord junt amb les
bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’auxiliar d’infermeria,
vacant a la plantilla de personal laboral del Consell Insular d’Eivissa, dins el marc de l’Oferta
d’Ocupació Pública de l’any 2016, en llengua catalana i castellana.
DISPOSAR que es procedeixi a dictar un Decret de Presidència de convocatòria de les
proves selectives per al proveïment d’una plaça d’auxiliar d’infermeria, vacant a la plantilla
de personal laboral del Consell Insular d’Eivissa, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública
de l’any 2016,

ACORD per APROVAR les bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva
d’una plaça d’enginyer/a industrial, funcionari/ària de carrera, per promoció interna,
corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015, mitjançant el sistema de
concurs-oposició.
La data, el dia i l’hora de l’inici de la primera prova es publicarà en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
PUBLICAR en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el present acord juntament amb
les bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’enginyer/a
industrial, pel torn de promoció interna, vacant a la plantilla de personal funcionari del

Consell Insular d’Eivissa, dins el marc de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2015, en
llengua catalana i castellana.
DISPOSAR que es procedeixi a dictar un Decret de Presidència de convocatòria de les
proves selectives per al proveïment d’una plaça d’enginyer/a industrial, pel torn de promoció
interna, vacant a la plantilla de personal funcionari del Consell Insular d’Eivissa,
corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2015.

ACORD per APROVAR les bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva
d’una plaça de mecànic/a inspector/a, funcionari/ària, corresponent a l’Oferta
d’Ocupació Pública de l’any 2016, pertanyent a l’escala d’administració especial,
subescala serveis especials, classe personal oficis, amb un nivell de lloc de treball
16, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
La data, el dia i l’hora de l’inici de la primera prova es publicarà en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
PUBLICAR en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el present acord juntament amb
les bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça de mecànic/a
inspector/a, vacant a la plantilla de personal funcionari del Consell Insular d’Eivissa, dins el
marc de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2016, en llengua catalana i castellana.
DISPOSAR que es procedeixi a dictar un Decret de Presidència de convocatòria de les
proves selectives per al proveïment definitiva d’una plaça de mecànic/a inspector/a vacant a
la plantilla de personal funcionari del Consell Insular d’Eivissa, corresponent a l’oferta
d’ocupació pública de l’any 201.,

DONAR COMPTE al Consell Executiu de la resolució de l’aprovació de la convocatòria
i aprovació de les bases que hauran de regir els Premis Sant Jordi 2018 -26è Concurs
literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat i 3r Premi Sant Jordi de
Punts de Llibre per a alumnes de 4t d’ESO.
Aprovar la dotació econòmica d'aquests Premis per un import total de 2.880 €. Publicar les
bases reguladores al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de l'aprovació de
l’expedient de contractació de la gestió del servei públic d'acolliment residencial i
atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials (trastorns
psiquiàtrics/conductuals greus) en situació de desprotecció depenents del Consell
Insular d'Eivissa.

Es declara la tramitació ordinària de l’expedient de contractació i s'aprovar la despesa
corresponent per un import màxim de 41.975,00 €,

APROVAR la proposta del President al Consell Executiu per a l'aportació de 1.500.000
euros per a l'excercici 2018 a FECOEV, a l'objecte de gestionar les competències en
promoció turística.
S'aprova segons allò acordat pel Patronat de la Fundació de Promoció Turística d'Eivissa en
sessió de dia 15 de juny de 2017, en que es procedeixi a la dissolució de la Fundació
d’acord amb el procediment legalment establert.
S'aprova inicialment la modificació de l’article 2 dels estatuts de la mercantil Fires,
Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), tot afegint-li un apartat 3 del
següent tenor literal:
"3. La promoció turística de l'illa d'Eivissa".

EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE CAÇA
Imposar al particular F. N. M. una multa en la quantitat de 2001 euros, per la comissió d’una
infracció de caràcter molt greu prevista a l’article 73.5 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, de
caça i pesca fluvial.

Eivissa, 27 d’Abril de 2018

