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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 18 DE GENER DE 2019

APROVADA la proposta per donar compliment al disposat a la Sentència núm.
297/2018 de 16/10/2017 del Jutjat contenciós administratiu número 1 i abonar la
quantitat de 66.699,24 euros.
Aquesta sentència és sobre el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de
Sant Josep de Sa Talaia al Consell Insular d'Eivissa contra la Resolució del Conseller
d'Economia i Hisenda de data 10/12/2014 que disposava la compensació del deute de
l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, per un port de 66.699,23 €, corresponent a la
liquidació de la certificació final de les obres de l'escoleta de Sant Agustí des Vedrà,
procedents dels treballs realitzats al terreny prèviament al començament de les obres, tant
de transport i d'abocament de runes com dels treballs necessaris per adaptar-lo abans
d'iniciar les obres.

DONAR COMPTE de la resolució mitjançant la qual es concedeix el XVI Premi de
relats curts Joan Castelló Guasch, any 2018, a Jesús Ballesteros Mir pel recull de
narracions 'Eivissa negra'.

ACEPTAR el contingut de l'informe realitzat pels tècnics del Consell d'Eivissa sobre el
projecte de de modificació del decret 10/2015 pel qual es regulen els mitjans materials
que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells
Insular de Mallorca, Menorca i d'Eivissa, Es té per contestat el tràmit d'audiència.
A l'informe es proposa que és adequar regular un color supletori per a les paperetes de les
eleccions al Parlament Balear, atès que en el supòsit de concurrència amb les eleccions al
Senat el color sèpia podria induir a confusió.

ACORD per a l'adjudicació de la concessió de serveis de l'estació de transferència de
residus d'envasos de la recollida selectiva, mitjançant el foment de l'ocupació de
persones amb dificultats d'accés al mercat laboral.

Seleccionar a l'empresa Ca na Negreta S.A. per un import total de 425.920 euros, tota
vegada que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del
contracte de dos anys des de la firma del contracte i amb les següents millores:
a. Aportació e instal·lació d'una bàscula addicional.
b. Aportació i instal·lació d'un carro de translació per al canvi automatitzat dels contenidors
d'envasos lleugers.
c. Millores de caràcter social: compromís de mantenir i ocupar, en el supòsit de noves
contractacions, un percentatge mínim del 15% de persones amb dificultats especials
d'inserció al mercat de treball durant la vigència del contracte.
d. Altres millores:
- Pintat de vials interiors i zones d'accés peatonal.
- Substitució d’il·luminació per sistemes LED.

APROVAR la proposta per prorrogar els contractes subscrits per al subministrament
de productes varis d'alimentació (congelats, varis d'alimentació, productes càrnics i
xarcuteria, fruites i verdures, ous i derivats, llet, formatge, nata i mantega, iogurts, pa i
pastissos) per a diferents centres del Consell d'Eivissa (Hospital Residència Cas
Serres, Centre de Menors sa Coma, Campament de Cala Jondal, i les escoletes de
Santa Eulària, Ses PaÏsses i Cas Serres)fins a l'11 d'octubre de 2020.
Els contractes es prorroguen de la següent manera:
Proposta de pròrroga:
- Lot 2 Productes Varis d'Alimentació
IBORRA E HIJOS S.L., per import de 152.841,10 € (IVA exclòs), fins a l'11 d'octubre de
2020.
- Lot 3 Carn i Xarcuteria
JOSE FERRA S.A., per import de 130.216,85 € (IVA exclòs), fins a l'11 d'octubre de 2020.
- Lot 6 Llet
IBORRA E HIJOS S.L., per import de 30.832,81 € (IVA exclòs), fins a l'11 d'octubre de 2020.

ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte subscrit entre el
Consell Insular d’Eivissa i l'empresa Vielca Ingenieros, S.A., per la quantitat de 9.436
euros amb aval bancari.

Es tracta de la liquidació i la devolució de la garantia definitiva del contracte per a la
prestació del servei de direcció de les obres de condicionament de la carretera C-733 (del
kilómetre 8'030 al 20'890).

Eivissa, 18 de gener de 2019

