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, 28 DE FEBRER DE 2019
ACORD per aprovar l’expedient de contractació per adjudicar les obres del projecte
de reforma de vestuaris i planta soterrani del Poliesportiu Sa Blanca Dona, propietat
del Consell Insular d’Eivissa.
Es declara la tramitació ordinària de l'expedient de contractació, i s'aprova la despesa
corresponent per un pressupost total de 1.894.959,70 €.

ACORD per aprovar un suplement tarifari per import de 0,10 €, abonable per les
persones usuàries que facin ús del bitllet senzill del servei de transport regular de
viatgers per carretera titularitat del Consell Insular d’Eivissa respecte de les línies
d’autobús interurbà amb origen o destinació a la ciutat d'Eivissa, entesa com
d'arribada o sortida del nucli tarifari identificat com Eivissa/CETIS i conformat pel
casc urbà de la ciutat d'Eivissa, amb inclusió de les parades existents a l'interior del
perímetre definit per l'E-10, la pròpia estació d'autobusos i les parades de l'Hospital
Can Misses.
Publicar els preus aplicables als viatgers en totes les línies amb origen o destinació a la
ciutat d'Eivissa desprès de la present aprovació del dit suplement, a través de la informació
disponible per a cada línia a la pàgina web oficial eivissa.tib.org ó ibiza.tib.org. Igualment
haurà d'existir informació visible en els autobusos en relació a l'existència d'aquest
suplement de 0,10 € per viatger derivat de l'adquisició d'un bitllet senzill corresponent al
nucli tarifari Eivissa/CETIS.

DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de la resolució que
acorda declarar desert l'expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i
executiu per adequar un magatzem de llibres a la planta soterrani de l'Edifici
polivalent de Cas Serres (ubicat al carrer d'Ernest Ehrenfeld, s/n, T.M. Eivissa),
propietat del Consell Insular d'Eivissa.

APROVAR L'ACORD de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa, la Fundació
Teatre Principal de Palma, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Sa Xarxa de Teatre

Infantil i Juvenil de les Illes Balears, la Fundació Teatre Principal de Maó i l'Institut
d'Estudis Baleàrics per a la producció d’espectacles per al públic familiar.
Aquesta col·laboració s’inicia per a la Temporada 2018-2019 i té vocació de continuïtat,
sempre que les parts hi estiguin d’acord.
La col·laboració es concreta en els següents punts:
-Fer una convocatòria conjunta, pública i anual per a la selecció d’una proposta de
coproducció, que serà triada per una comissió formada per una persona representant de
cadascuna de les entitats del present acord.
- Comprometre’s a posar a disposició de la proposta seleccionada els mitjans materials i
humans disponibles de cadascuna de les entitats i que siguin necessaris per a la creació, la
producció i l’exhibició del nou espectacle.
- Col·laborar en la promoció, la difusió i la distribució de la proposta seleccionada a l’àmbit
local, de la comunitat autònoma, nacional i internacional.

Eivissa, 28 de febrer de 2019

