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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU DEL 26 DE MAIG DE 2017
APROVACIÓ dels “Criteris per a la concessió de prestacions econòmiques
periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar” i s'autoritza una
despesa per un import total de 269.000 €.
L’objecte d’aquests criteris és desenvolupar i regular unes prestacions econòmiques
d’acolliment familiar, establint un sistema de prestacions periòdiques, complementàries
i puntuals dirigides als acolliments familiars, de caràcter urgent, temporal o permanent,
amb família extensa o família aliena, per tal de donar un suport econòmic a les famílies
acollidores en l’exercici de les funcions pròpies de la guarda, per aquells acolliments
formalitzats pel Consell Insular d’Eivissa.
Les prestacions regulades per aquests criteris estan destinades a fer front a les
despeses periòdiques mensuals, complementàries o puntuals de manteniment dels
menors acollits, així com en el cas dels acolliments d’urgència, als costos indirectes
derivats de la disponibilitat i especial dedicació que requereixen aquest tipus
d’acolliments. Es consideraran despeses de manutenció les d’allotjament, alimentació i
vestit, així com les destinades a l’educació dels menors acollits.

Criteris tècnics i econòmics per a la concessió de les prestacions econòmiques periòdiques,
complementàries i puntuals d’acolliment familiar:
FAMÍLIES EXTENSES
Les famílies extenses acollidores, tant si es tracta d’un acolliment familiar de caràcter temporal
o permanent es remuneraran amb l'import mensual següent:
Un menor acollit: 800 euros (el primer mes d’acolliment si el menor fins aleshores no formava
part del nucli familiar acollidor) i 300 euros/mes (els següents mesos), per cada menor acollit a
un mateix nucli familiar.
La quantitat a percebre per les famílies acollidores de menors amb dificultats especials i/o
socioeconòmiques sobrevingudes de la família o altres situacions similars vendrà determinada,
prèvia valoració del tècnic responsable en funció de les circumstàncies i d'acord amb els criteris
exposats, entre els següents imports:
Nivell 1 de necessitats especials: 400 euros per menor i mes.
Nivell 2 de necessitats especials: 500 euros per menor i mes.
Nivell 3 de necessitats especials: 600 euros per menor i mes.
Els nivells de necessitats especials es valoraran en funció dels factors següents:






Factors econòmics i laborals de la unitat familiar (nivell de renda de la unitat familiar,
membres de la unitat familiar en edat laboral, ocupació/atur, suport social).
Factors personals i familiars (número de membres de la unitat familiar, edat dels
membres de la unitat familiar, existència de disminucions físiques i/o psíquiques en
membres de la unitat familiar, alteracions psicològiques o de salut en membres de la
unitat familiar).
Característiques del/s menor/s acollit/s (disminucions físiques o psíquiques,
presència de conductes disruptives, alteracions psicològiques o de salut que suposin
especial atenció o despeses farmacèutiques).

Les famílies acollidores tenen delegada la guarda dels menors acollits, per tant es fan càrrec de
la seva atenció integral, la qual cosa suposa assumir una sèrie de despeses que, per la seva
entitat o de vegades pel seu elevat cost, implica un esforç econòmic important i difícil de
costejar. Per aquest motiu es vol donar un suport addicional a les famílies a través de
l’establiment de prestacions econòmiques complementàries i prestacions econòmiques
puntuals.


Les prestacions econòmiques complementàries es concediran per iniciativa tècnica del
Servei de Protecció de Menors, en funció de les circumstàncies de cada acolliment
familiar (necessitats del/s menor/s acollit/s, necessitats de conciliació de la vida
familiar i laboral dels acollidors, etc.)
Es determinen les següents prestacions econòmiques complementàries:
 Escola matinera: fins 20 euros mensuals (des del 15 de setembre al 30 de juny).
 Escoleta: fins 300 euros mensuals.
 Escola d'estiu : fins 280 euros en el cas de dos mesos i fins 150 euros en el cas d'un
mes.
 Menjador escolar: fins 110 euros al mes (des del 15 de setembre al 30 de juny).
 Activitat extraescolar: fins 35 euros al mes (d'octubre a maig).
Les prestacions econòmiques puntuals es concediran prèvia sol·licitud del acollidors i aniran
destinades a cobrir despeses no periòdiques per atendre les necessitats dels menors com
ulleres, ortodòncies, tractaments terapèutics, i altres conceptes de naturalesa similar. La
concessió d'aquestes prestacions puntuals requerirà la justificació de la despesa realitzada,
mitjançant la presentació de la corresponent factura original o document que ho justifiqui.
FAMÍLIES ALIENES
1- Acolliment familiar d’urgència
Aquest acolliment es formalitza amb la finalitat de valorar i diagnosticar la situació del menor
que permeti decidir la millor mesura pel mateix. Està dirigit principalment a infants menors de 3
anys per tal d’evitar el seu ingrés en centre. Es poden donar dues situacions:



Nounats: es preveu que la duració de l’acolliment sigui màxim de tres mesos.
Situacions d’urgència: duració prevista de l’acolliment d’un màxim de 6 mesos.

Es remunerarà en les següents quanties: primer mes 1.000 euros i a partir del segon mes 700
euros mensuals.
Les famílies d’aquesta modalitat estan disponibles pel Servei, perquè en qualsevol moment es
faci una proposta d’assignació d’un menor.

2 - Acolliment familiar temporal
Aquest acolliment es formalitza quan el pronòstic de recuperació de la família biològica del
menor és positiu, i per tant la possibilitat de retorn del menor a la seva pròpia família es preveu
en un termini curt de temps.
La família acollidora té funcions educadores i facilitadora a la reincorporació del menor a la
seva pròpia família.

Duració prevista: màxim dos anys, llevat que l’interès superior del menor aconselli la pròrroga
de la mesura.
Es remunerarà amb les següents quanties: 1.000 euros (el primer mes d’acolliment) i 500 euros
al mes i menor acollit.
La quantitat a percebre per les famílies acollidores de menors amb dificultats especials i/o
socioeconòmiques sobrevingudes de la família o altres situacions similars vendrà determinada,
prèvia valoració del tècnic responsable, en funció de les circumstàncies i d'acord amb els
criteris exposats, entre els següents imports:
 Nivell 1 de necessitats especials: 600 euros per menor i mes.
 Nivell 2 de necessitats especials: 700 euros per menor i mes.
 Nivell 3 de necessitats especials: 800 euros per menor i mes.
Els nivells de necessitats especials es valoraran en funció dels factors següents:
 Factors econòmics i laborals de la unitat familiar (nivell de renda de la unitat familiar,
membres de la unitat familiar en edat laboral, ocupació/atur, suport social).
 Factors personals i familiars (número de membres de la unitat familiar, edat dels
membres de la unitat familiar, existència de disminucions físiques i/o psíquiques en
membres de la unitat familiar, alteracions psicològiques o de salut en membres de la
unitat familiar).
 Característiques del/s menor/s acollit/s (disminucions físiques o psíquiques,
presència de conductes disruptives, alteracions psicològiques o de salut que
suposinespecial atenció o despeses farmacèutiques).
Les famílies acollidores tenen delegada la guarda dels menors acollits, per tant es fan càrrec de
la seva atenció integral, la qual cosa suposa assumir una sèrie de despeses que, per la seva
entitat o de vegades pel seu elevat cost, implica un esforç econòmic important i difícil de
costejar. Per aquest motiu es vol donar un suport addicional a les famílies a través de
l’establiment de prestacions econòmiques complementàries i prestacions econòmiques
puntuals.


Les prestacions econòmiques complementàries es concediran per iniciativa tècnica del
Servei de Protecció de Menors, en funció de les circumstàncies de cada acolliment
familiar (necessitats del/s menor/s acollit/s, necessitats de conciliació de la vida
familiar i laboral dels acollidors, etc.)

Es determinen les següents prestacions econòmiques complementàries:
 Escola matinera: fins 20 euros mensuals (des del 15 de setembre al 30 de juny).
 Escoleta: fins 300 euros mensuals.
 Escola d'estiu : fins 280 euros en el cas de dos mesos i fins 150 euros en el cas d'un
mes.
 Menjador escolar: fins 110 euros al mes (des del 15 de setembre al 30 de juny).
 Activitat extraescolar: fins 35 euros al mes (d'octubre a maig).
Les prestacions econòmiques puntuals es concediran prèvia sol·licitud del acollidors i aniran
destinades a cobrir despeses no periòdiques per atendre les necessitats dels menors com
ulleres, ortodòncies, tractaments terapèutics, i altres conceptes de naturalesa similar. La
concessió d'aquestes prestacions puntuals requerirà la justificació de la despesa realitzada,
mitjançant la presentació de la corresponent factura original o document que ho justifiqui.
3- Acolliment familiar permanent.
Aquest acolliment es formalitza quan el pronòstic de retorn amb la pròpia família del menor és a
llarg termini o negatiu. Les famílies d’acolliment d’aquesta modalitat tenen funcions educadores
i doten d’un entorn estable i afectiu al menor.
Duració indeterminada, màxim fins el compliment de la majoria d’edat del menor acollit.

Es remunerarà amb les següents quanties: 900 euros/mes (el primer mes d’acolliment) i 400
euros/mes els següents mesos, per menor acollit.
La quantitat a percebre per les famílies acollidores de menors amb dificultats especials i/o
socioeconòmiques sobrevingudes de la família o altres situacions similars vendrà determinada,
prèvia valoració del tècnic responsable en funció de les circumstàncies i d'acord amb els criteris
exposats, entre els següents imports:




Nivell 1 de necessitats especials: 500 euros per menor i mes.
Nivell 2 de necessitats especials: 600 euros per menor i mes.
Nivell 3 de necessitats especials: 700 euros per menor i mes.

Els nivells de necessitats especials es valoraran en funció dels factors següents:





Factors econòmics i laborals de la unitat familiar (nivell de renda de la unitat familiar,
membres de la unitat familiar en edat laboral, ocupació/atur, suport social).
Factors personals i familiars (número de membres de la unitat familiar, edat dels
membres de la unitat familiar, existència de disminucions físiques i/o psíquiques en
membres de la unitat familiar, alteracions psicològiques o de salut en membres de la
unitat familiar).
Característiques del/s menor/s acollit/s (disminucions físiques o psíquiques,
presència de conductes disruptives, alteracions psicològiques o de salut que suposin
especial atenció o despeses farmacèutiques).

Les famílies acollidores tenen delegada la guarda dels menors acollits, per tant es fan càrrec de
la seva atenció integral, la qual cosa suposa assumir una sèrie de despeses que, per la seva
entitat o de vegades pel seu elevat cost, implica un esforç econòmic important i difícil de
costejar. Per aquest motiu es vol donar un suport addicional a les famílies a través de
l’establiment de prestacions econòmiques complementàries i prestacions econòmiques
puntuals.


Les prestacions econòmiques complementàries es concediran per iniciativa tècnica del
Servei de Protecció de Menors, en funció de les circumstàncies de cada acolliment
familiar (necessitats del/s menor/s acollit/s, necessitats de conciliació de la vida familiar
i laboral dels acollidors, etc.)

Es determinen les següents prestacions econòmiques complementàries:
 Escola matinera: fins 20 euros mensuals (des del 15 de setembre al 30 de juny).
 Escoleta: fins 300 euros mensuals.
 Escola d'estiu : fins 280 euros en el cas de dos mesos i fins 150 euros en el cas d'un
mes.
 Menjador escolar: fins 110 euros al mes (des del 15 de setembre al 30 de juny).
 Activitat extraescolar: fins 35 euros al mes (d'octubre a maig).
Les prestacions econòmiques puntuals es concediran prèvia sol·licitud del acollidors i aniran
destinades a cobrir despeses no periòdiques per atendre les necessitats dels menors com
ulleres, ortodòncies, tractaments terapèutics, i altres conceptes de naturalesa similar. La
concessió d'aquestes prestacions puntuals requerirà la justificació de la despesa realitzada,
mitjançant la presentació de la corresponent factura original o document que ho justifiqui.

ACORD per aprovar el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del
servei de publicitat institucional a través d'un mitjà de premsa (format imprès i
digital) a l'àmbit territorial de l'Illa d'Eivissa, amb pressupost màxim de despesa de
290.400,00 € per un total de dos anys.

ACORD per modificar les bases reguladores de les beques d’investigació sobre
el patrimoni històric i cultural d’Eivissa, any 2016.
Així, es modifica la clàsula novena i on diu:
b) Els beneficiaris hauran de seguir les indicacions del Director de la investigació,
nomenat pel Consell Insular d’Eivissa. Al final de la investigació, i sempre abans del 31
de març de 2017, hauran de presentar la memòria final de la investigació, entès com a
treball definitiu, en format publicable, que quedarà propietat del Consell Insular
d’Eivissa, sense perjudici del que preveu la legislació vigent sobre els drets d’autor.
(.../...)
Haurà de dir:
b) Les persones beneficiàries hauran de seguir les indicacions del Director de la
investigació, nomenat pel Consell Insular d’Eivissa. Al final de la investigació, i en el
termini màxim de tres mesos des de la notificació de la resolució definitiva, hauran de
presentar la memòria final de la investigació, entès com a treball definitiu, en format
publicable, que quedarà propietat del Consell Insular d’Eivissa, sense perjudici del que
preveu la legislació vigent sobre els drets d’autor. (.../...)
Es modifica la clàusula catorzena i on diu:
El pagament es farà de forma fraccionada prèvia presentació per part del beneficiari
d’un informe, que el director haurà d’avalar: Un primer pagament per import de 1.500 €
a la presentació, abans del dia 31 de gener de 2017, d’un informe sobre el treball
realitzat fins a aquesta data. Un segon pagament per import de 1.500 € a la
presentació, abans del dia 28 de febrer de 2017, d’un informe sobre el treball realitzat
fins a aquesta data. Un tercer pagament per import de 2.000 € a la presentació de la
memòria final. El termini màxim de temps previst per a la justificació definitiva de
l’ajuda concedida serà el 31 de març de 2017, data límit que ha d’abastar la realització
completa de l’actuació i del seu cost total. Amb l’informe favorable del tècnic o la
tècnica del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut sobre el
compliment de les bases quarta i novena d’aquesta convocatòria i amb el vistiplau de
la secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni,
Esports i Joventut, es faran efectius els pagaments dels imports corresponents de les
beques d’investigació concedides. L’incompliment de l’obligació de presentar els
informes per justificar la finalitat de l’ajuda econòmica concedida en la forma i els
terminis establerts suposarà, a més del reintegrament esmentat a la base quinzena
d’aquesta convocatòria, la impossibilitat de participar en pròximes convocatòries de
beques d’investigació, mentre no es faci la devolució de l’import reclamat.
Haurà de dir:
El pagament es farà en un únic pagament una vegada la persona beneficiària presenti,
en el termini de tres mesos des de la notificació de la resolució definitiva, la memòria
final de la investigació, entès com a treball definitiu. Amb aquesta memòria, que haurà
d'estar avalada pel/per la director/a, i amb l’informe favorable del tècnic o de la tècnica
del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut sobre el
compliment de la base 9a i amb el vistiplau de la secretària tècnica de Medi Ambient,
Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut, es farà efectiu el
pagament de les beques d’investigació concedides.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de la Resolució
acordant l’aprovació de l’expedient de contractació d'ordinadors personals per al

Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema d’adquisició centralitzada del Patrimoni
de l’Estat.

S'aprova la despesa màxima corresponent amb un pressupost total de 29.958,15 € i la
seva adquisició a l’empresa INVESTRONICA, S.A..

