Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 28 DE DESEMBRE DE 2018

APROVAR la justificació parcial aportada per l’Ajuntament d’Eivissa en relació al
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una
subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa per al
Projecte de rehabilitació de les infraestructures del passeig de Ses Figueretes.
Reconèixer l’obligació de pagament de la quantitat de 434.008,39 euros a l’Ajuntament
d’Eivissa amb motiu de la concessió d’una subvenció directa per al projecte de rehabilitació
de les infraestructures del passeig de ses Figueretes amb càrrec del vigent pressupost.

APROVAR la proposta per rectificar un aspecte de les bases específiques per a la
selecció i provisió definitiva d'un plaça d'enginyer/a industrial, personal funcionari,
corresponent a l'oferta d'ocupació pública del 2015.
On diu:
'6. El procediment administratiu comú. Principis generals. Fases. L’expedient administratiu.
Còmput de terminis. Motivació i Notificació. Recursos administratius. Accessibilitat i
supressió de barreres. Legislació. Exigències dels edificis d’ús públic i privat. Obligacions de
control. Obligacions de les administracions públiques'.
Ha de dir:
'6. El procediment administratiu comú. Principis generals. Fases. L’expedient administratiu.
Còmput de terminis. Motivació i Notificació. Recursos administratius'.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de la resolució que
acorda l'adjudicació de l’expedient de contractació per adjudicar el servei de
manteniment i revisions d'ascensors de l'edifici seu del Consell Insular d'Eivissa.

S'adjudica el servei a l'empresa Ascensores Aspe S.A. per un import total de 23.232 euros,
amb una duració del contracte de cinc anys.

APROVAR la justificació del conveni instrumental de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i la FETRI (Federación Española de Triatlón) per a la organització i
gestió del Campeonato Europeo de Multideporte Ibiza 2018.
Estudiades totes les factures i la documentació justificativa, es té per aprovada la justificació
de les despeses així com els compromisos i les obligacions que la FETRI va assumir en el
seu moment.

AUTORITZAR i disposar l’aportació econòmica de l’exercici 2018 per al conveni
instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció
directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, per al
cofinançament d’actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives amb ús
turístic.
Es reconeix l'obligació de pagament a l'Ajuntament de Sant Josep amb un import màxim de
450.000 euros com a subvenció directa per al cofinançament d’actuacions de millora de les
seves instal·lacions esportives amb ús turístic.

APROVAR I TRANSFERIR la quantitat de 250.000 euros a l’entitat FECOEV SAU per a
l’exercici 2018, a l’objecte de gestionar les competències en matèria de promoció
turística.

APROVAR el pagament a la UIB de la quantitat de 41.321,92 euros en concepte de
despeses corresponents al curs 2017/2018 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 per impartir el «Màster en Gestió Turística, Títol propi de
la UIB

Eivissa, 28 de desembre de 2018

