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, 24 FEBRER DE 2017

APROVACIÓ de la concessió d'una subvenció directa a la fira d'artesania Sa Tardor
2016.
La subvenció és de 20.951,13 € amb càrrec a la partida pressupostària de l'exercici 2017.

APROVACIÓ de la concessió de les següents ajudes econòmiques a entitats
esportives sense ànim de lucre per a la seua participació en lligues nacionals i àmbit
estatal durant el primer quadrimestre de la temporada esportiva 2016/2017, i que
suposen un import de 94.967,09 €.
Es distribueixen de la següent manera:
Club Tennis Taula Sant Jordi per a la participació del seu equip masculí a la lliga de primera
nacional de tennis taula: 6.673,84 €.
Club Tennis Taula Santa Eulària per a la participació del seu equip femení a la lliga de
superdivisió d’honor de tennis taula: 9.000 €.
Ibiza Bàdminton Club per a la participació del seu equip masculí a la lliga de primera
nacional de bàdminton: 4.501,78 €.
Club Bàdminton Pitiúsper a la participació del seu equip masculí a la lliga de divisió d’honor
de bàdminton: 4.791,47 €.
Club Voleibol Eivissa per a la participació del seu equip masculí a la superlliga de voleibol:
26.346,39 €.
Vitamelo Club Eivissa per a la participació del seu equip masculí a la segona divisió B de
futbol sala: 5.973,57 €.
Handbol Club Eivissa per a la participació del seu equip masculí a la lliga de primera
nacional d’handbol:16.543,66 €.
Handbol Club Puig d’en Valls per a la participació del seu equip femení a la divisió de plata
d’handbol: 21.136,38 €.

APROVACIÓ de la concessió d'ajuts als ajuntament de l'illa d'Eivissa per la
celebració d'esdeveniments amb motiu del 'Dia del Turista'.

En concrets, s'aproven les següents quantitats:
A l'Ajuntament d'Eivissa: 3.000 €.
A l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany: 1.483,14 €.
A l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 3.000 €.
A l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia: 3.000 €.
A l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja: 3.000 €.

APROVACIÓ de la SUSPENSIÓ del procediment del segon expedient de resolució
d'incidències per diferències d'interpretació del contracte de les obres de
condicionament de la travessera de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús.
Sobre el mateix contracte, s'ha sol·licitat dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears
en data 17 de febrer de 2017. La suspensió del procediment ho serà pel temps que hi hagi
entre la petició del dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears i la recepció del mateix.

APROVACIÓ de l'expedient de la convocatòria de 2017 per a l'obtenció de
l'acreditació professional del personal d'admissió i control d'ambient intern en les
activitats d'espectacles públics i recreatives (porters de discoteques).
Per a l’exercici de 2017 es convoquen dos proves avaluadores. La primera convocatòria
serà el 3 de maig de 2017, i la segona convocatòria el 17 d’octubre de 2017.
S'aproven també les bases de la convocatòria i s'ordena la publicació al BOIB.

APROVAR la concessió de les següents ajudes econòmiques a entitats esportives
sense ànim de lucre per a l’organització d’esdeveniments esportius de nivell nacional
i/o internacional a l’illa d’Eivissa a l’any 2016 i que suposen un import total de
138.923,62 euros.
Es distribueixen de la següent manera:
Automovil club de Ibiza y Formentera per l'organització de la XXX pujada automobilística illa
d'Eivissa: 11.000 €.
Ibiza Half Triatlón, per l'organització de la Ibiza Media Maratón 2016: 14.919,78 €.
Club Ibiza trail per l'organització de l'Ibiza Trial Running: 11.272,72 €.
Club JASA per l'organització de la milla urbana isla de Ibiza: 4.807,48 €.
Club Bàsquet Puig d'en Valls per l'organització de la XVIII torneig de basquet Puig d'en
Valls: 2.600 €.
Club Billar Eivissa per l'organització de l'Open Illa d'Eivissa 2016: 1.600 €.
Ibiza boxing club per l'organització de velades de boxa: 8.000 €.
Club Ciclista San Antonio per l'organització de la Vuelta Ibiza MTB 2016: 12.000 €.
Club Ciclista San Antonio per l'organització de la Vuelta cicloturista a Ibiza: 12.000 €.
SRC Peña deportiva Santa Eulalia, per l'organització de la Ibiza SE CUP 2015: 3.600 €.
Handbol Club Eivissa per l'organització de la fase sector del campionat d’Espanya d’handbol
infantil: 3.500 €.

Handbol Club Puig d'en Valls per l'organització de la fase sector del campionat d’Espanya
d’handbol juvenil: 5.166,13 €.
Club Náutico Santa Eulalia per l'organització de la ULTRASWIM: 6.500 €.
Club JASA per l'organització del Quatriatlon isla de Ibiza: 2.500 €.
Ibiza Club de Rugby per l'organització del V Ibiza Beach Rugby Festival: 3.800 €.
Club Tennis Taula Santa Eulària per l'organització del Open Internacional de Santa Eulària:
4.000 €.
Club deportivo Trideporte per l'organització dels 3 dies de Trial de Ibiza: 9.000 €.
Ibiza Halt Triatlón per l'organitzación del Campeonato de España de triatlon de larga
distancia: 10.080,22 €.
Club Gimnàstica Sant Rafel per l'organitzación del Trofeo club gimnàstica Sant Rafel:
1.241,33 €.
Club ajedrez Ibiza 64, per l'organitzación del I fischrramdom Ibiza: 2.229,56 €.
Club s’Embarcador, amb nif G57172504 per l'organitzación del Memorial pesca deportiva
Nacho Fernández: 1.000 €.
Club Voleibol Ibiza amb nif G57388126 per l'organització del torneig nacional de voleibol i el
torneig internacional de voleibol: 5.106,4 € .
Club Náutico Ibiza, amb nif G07123367, per l'organització de les Jornadas nauticas Pitiusas:
3.000 €.
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