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 19 DE MAIG DE 2017
APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament
d'Eivissa en matèria de Serveis Socials, per la redacció d'un projecte de construcció
d'un centre de baixa exigència a la parcel·la de l'Ajuntament de Vila "Es Gorg" que
ofereixi un espai d’acollida per disminuir les situacions de risc i vulnerabilitat social,
per un import màxim de cent mil euros (100.000€).
S'aprova la despesa de cent mil euros (100.000.€) i el pagament del 50% de la subvenció a
la signatura del conveni, i la resta una vegada justificat el primer pagament.
És objecte d’aquest conveni establir les condicions d’un conveni de col·laboració on el
Consell Insular d'Eivissa subvencioni a l'Ajuntament d'Eivissa perquè pugui portar a terme la
redacció del projecte per a la construcció d'un centre de baixa exigència.
Aquestes accions a portar a terme son les següents:
● Disseny previ i estudi de viabilitat
● La redacció de l'avantprojecte,
● Estudi geotècnic del sol,
● Redacció i aprovació de la memòria justificativa d'un contracte de serveis de
redacció del plecs tècnics i administratius de la licitació d'obra.
● De l'encàrrec i realització de redacció dels plecs de prescripcions tècniques i
clàusules administratives
● Replanteig del terreny
Totes elles accions encaminades a posar en marxa la construcció d'un centre de exigència
que doni suport a les intervencions socials, procurant oferir un espai d’acollida on puguin
disminuir les situacions de risc i vulnerabilitat i satisfer les necessitats bàsiques en
condicions dignes a tot el territori Insular.
L’equipament es construirà a la parcel·la propietat de l’Ajuntament d’Eivissa ubicada al
sector 4 del Planejament General Urbà de la Ciutat d’Eivissa (PGOU 1987) de 3495 m2, que
té la consideració de solar.

Les característiques del centre de baixa exigència que s’han de tenir en compte en la
redacció del conveni són les següents:
● Espai construït aproximat: 865 m2.
● Capacitat d’allotjament per pernoctar: 28 persones.
● Capacitat d’allotjament d’emergència per a 11 persones més.
● Espai per ubicar el centre de dia.
● Servei de menjador.
● Servei de bugaderia.
● Sales de reunions i activitats dels usuaris.
● Despatxos i dormitori per al personal del centre

ACORD per adjudicar el servei de neteja de determinats centres i dependències del
departament de Sanitat i Benestar Social, Igualtat i relacions amb entitats i
associacions del Consell Insular d'Eivissa.
S'adjudica el contracte a l'empresa Ferrovial Servicios S.A. per un import total de
429.041,03 euros.

PROPOSTA en relació a l’encomanda de gestió a Fires, Congressos i Esdeveniments
d’Eivissa S.A.U. (FECOEV) per dur a terme la producció tècnica del IV Festival
Cultural Nits de Tanit 2017
S'aprova l'abonament de la quantitat d’aquesta encomanda de gestió, amb un import màxim
de 150.000,00 € amb càrrec als pressupostos del Consell Insular d’Eivissa de 2017.
Aquest Festival tindrà lloc els dies, a les hores, amb els artistes i espectacles que es
detallen a continuació:
● 24 de juny de 2017 a les 22 hores. Concert a càrrec de la cantant Ana Alcaide.
● 22 de juliol de 2017 a les 22 hores. Concert a càrrec de la cantant Uxía.
● 23 de juliol de 2017 a les 22 hores. Concert a càrrec de la cantant Elida Almeida.
● 20 d’agost de 2017 a les 22 hores. Concert a càrrec del grup Dreamer's Circus
● 26 d’agost de 2017 a les 22 hores. Concert a càrrec del cantant Ismael Serrano.
El lloc de celebració d’aquests espectacles serà al recinte exterior de la Seu Universitària de
les Illes Balears a Eivissa (edifici de l’antiga Comandància), als peus de la murada del casc
antic de la ciutat, declarat Patrimoni de la Humanitat, al carrer del Calvari, 1, Eivissa.

DONAR COMPTEal Consell Executiu per al seu coneixement 
de l'aprovació de la
renovació de les llicències Microsoft dels servidors del Consell Insular d’Eivissa,
mitjançant el sistema d’adquisició centralitzada del Patrimoni de l’Estat.
Aprovar la despesa màxima corresponent amb un pressupost total de 23.471,43 €, i la seva
adquisició a l’empresa a BECHTLE DIRECT, S.L.U.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de l'adquisició
d'ordinadors portàtils per a les aules acreditades del Consell Insular d’Eivissa,
mitjançant el sistema d’adquisició centralitzada del Patrimoni de l’Estat.
Aprovar la despesa màxima corresponent amb un pressupost total de 11.997,15 €, i la seva
adquisició a l’empresa TOSHIBA EUROPA GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA.

DONAR COMPTEal Consell Executiu per al seu coneixement del’adjudicació del
subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de vigilància sistema CCT i
sistemes d’alarma per a la seu del Consell d’Eivissa i recinte de sa Coma.
Adjudicar el contracte a l'emrpesa Grupo de Protección y Seguridad 909 S.A., amb un
import total de 89.898,16 €.

APROVAR el reconeixement de l'obligació de pagament de les ajudes econòmiques a
entitats esportives sense ànim de lucre per a l'organització d'esdeveniments
esportius d'àmbit nacional i/o internacional a l'illa d'Eivissa a l'any 2016.
Vist que el Consell Executiu del Consell d’Eivissa, en sessió ordinària de 2 de desembre de
2016, va fer una primera ampliació del termini de justificació de les ajudes fins al 30 de
gener de 2017 i una segona ampliació, en sessió ordinària de 27 de gener de 2017, fins al
28 de febrer de 2017.
S'aprova el reconeixement de les obligacions de pagament de les subvencions amb càrrec
al pressupost del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut per a l’any
2017 per un import total de 127.816,14 euros a les entitats beneficiàries següents:
1. Automóvil club de Ibiza y Formentera per l'organització de la XXX pujada automobilística
illa d'Eivissa: 11.000 €.
2. Ibiza Half Triatlón per l'organització de la Ibiza Media Maratón 2016: 14.919,78 €.
3. Club Ibiza trail per l'organització de la Ibiza Trial Running: 11.272,72 €.
4. Club Bàsquet Puig d'en Valls per l'organització del XVIII Torneig de Bàsquet Puig d'en
Valls: 2.600 €.
5. Club Billar Eivissa per l'organització de l'Open Illa d'Eivissa 2016: 1.600 €.
6. Ibiza Boxing Club per l'organització de vetlades de boxa: 8.000 €.
7. Club Ciclista San Antonio per l'organització de la Vuelta Ibiza MTB 2016: 12.000 €.
8. Club Ciclista San Antonio per l'organització de la Vuelta Cicloturista a Ibiza: 12.000 €.
9. SRC Peña Deportiva Santa Eulalia per l'organització de la Ibiza SE CUP 2015: 3.600 €.
10. Handbol Club Eivissa per l'organització de la Fase Sector del Campionat d’Espanya
d’handbol infantil: 3.500 €.
11. Handbol Club Puig d'en Valls per l'organització de la fase sector del Campionat
d’Espanya d’Handbol Juvenil: 5.166,13 €.
12. Club Náutico Santa Eulalia per l'organització de la ULTRASWIM: 6.500 €.
13. Club Tennis de Taula Santa Eulària per l'organització de l'Open Internacional de Santa
Eulària: 4.000 €.
14. Club deportivo Trideporte per l'organització dels 3 dies de Trial de Ibiza: 9.000 €.

15. Ibiza Halt Triatlón per l'organització del Campeonato de España de Triatlon de Larga
Distancia: 10.080,22 €.
16. Club Gimnàstica Sant Rafel per l'organització del Trofeo Club Gimnàstica Sant Rafel:
1.241,33 €.
17. Club ajedrez Ibiza 64 per l'organització del I Fischerramdom Ibiza: 2.229,56 €.
18. Club s’Embarcador per l'organització del Memorial Pesca Deportiva Nacho Fernández:
1.000 €.
19. Club Voleibol Ibiza per l'organització del Torneig Nacional de Voleibol i el Torneig
Internacional de Voleibol: 5.106,4 € .
20. Club Náutico Ibiza, per l'organització de les Jornadas Náuticas Pitiusas: 3.000 €.

APROVAR el reconeixement de l'obligació de pagament (línia 1 d'ajudes per a les
entitats esportives sense ànim de lucre per al manteniment de la seva activitat
esportiva i per a desplaçaments per participar en campionats de Balears, d'Espanya
i/o copes d'Espanya) per als anys 2015 i 2016.
El pagament es fa a càrrec del pressupost de l'any 2017 per un import total de 103.124,48 €
als beneficiaris següents:

BENEFICIARI
IMPORT

CLUB ATLETISME PITIUS
5.000,00 €

CE UNIÓ VERDINEGRE SANT JORDI
1.200,00 €

SD PORTMANY
5.000,00 €

HANDBOL CLUB EIVISSA
5.000,00 €

UNIO ESPORTIVA SANT JOSEP

5.000,00 €

CLUB DE TIR AMB ARC ES CUBELLS
5.000,00

€

CLUB BÀSQUET PUIG D'EN VALLS
1.515,20 €

SOCIEDAD COLUMBICULTURA DE IBIZA
437,27 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SAMYD
4.991,65 €

CLUB BÀDMINTON ES VEDRÀ
2.379,58 €

CLUB VOLEIBOL EIVISSA
5.000,00 €

CLUB DE GOLF RANKING IBIZA
864,38 €

CLUB BALONMANO SAN ANTONIO
700,00

€

477,95

€

CLUB TRIDEPORTE

GRUP ESPORTIU ES VEDRÀ
1.225,38 €

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA PORTMANY

5.000,00 €

CLUB DEPORTIVO PUIG D'EN VALLS
2.000,00

€

1.000,00

€

5.000,00

€

3.182,94

€

1.367,75

€

CLUB TENNIS TAULA ES VIVER

HANDBOL CLUB PUIG D'EN VALLS

IBIZA BÀDMINTON CLUB

CLUB BÀDMINTON PORTMANY

CLUB GIMNÀSTICA SANT RAFEL
2.501,61€

ASOCIACIÓN IBICENCA DE KARATE
ASIKAN

3.000,00

€

1.189,79

€

5.000,00

€

SANTA GERTRUDIS ATLETIC

CLUB S'ARC D'EIVISSA

CLUB PETANCA IBIZA
1.230,46 €

CLUB NÀUTIC SANT ANTONI
5.000,00

€

1.016,91

€

4.210,02

€

5.000,00

€

5.000,00

€

2.572,79

€

330,50

€

2.888,03

€

1.982,98

€

CLUB GIMNÀSTIC EIVISSA

CLUB ESPORTIU BÀSQUET SA REAL

CLUB DE JUDO SANT JORDI

CLUB ATLETICO JESUS

S.E PENYA INDEPENDENT

GRUP ESPORTIU EIVISSA FEIM ESPORT

CLUB ESPORTIU CAN CANTÓ

CIUDAD DE IBIZA CF

CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA
777,94

€

IBIZA MASTERS NATACIÓN
81,35 €

TOTAL
103.124,48

€

ATORGAR les subvencions per a esdeveniments no esportius que contribueixin a la
promoció turística de l’illa d'Eivissa i que se celebrin, dins del seu àmbit territorial,
entre l'1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de 2016, amb càrrec a l'exercici
pressupostari de l'any 2017.
La quantitat és d'un total de 99.999,99.-€. Es notifica la resolució als interessats mitjançant
publicació en la web del Consell Insular d’Eivissa (www.conselldeivissa.es) i al Tauler
d’anuncis d'aquesta entitat, en substitució de les notificacions individuals, als efectes
corresponents.

Eivissa, 19 de maig de 2017

