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 9 DE JUNY DE 2017

ACORD EN RELACIÓ D'APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ FINAL DE CLIMATITZACIÓ
DE LA RESIDÈNCIA ASISTIDA DE CAS SERRES
El Consell Executiu acorda APROVAR LA CERTIFICACIÓ FINAL de data 29/04/2016, del
dit contracte per un import d'obra executada de QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS
VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (41.621,57 € IVA inclòs), de la què
es desprèn una augment de mesura d'obra executada del 16801,92€, el que susposa un
percentatge inferior al 10% del pressupost d'adjudicació.
ACORD D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ FINAL DEL CONTRACTE PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONVERSIÓ DE MAGATZEM D’ELEMENTS NO
COMBUSTIBLES DE PLANTA BAIXA DEL CONSELL A ÀREA D’OFICINES D’ATENCIÓ
AL PÚBLIC
El Consell Executiu acorda APROVAR la certificació final de data 24/04/2017, del contracte
per a l'execució de les obres de conversió de magatzem d’elements no combustibles de
planta baixa del Consell a àrea d’oficines d’atenció al públic (exp. núm. 000004/2016-CNT)
per un import d'obra executada de DOS MIL, SET-CENTS TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (2.703,67€), i un import d'obra no executada de TRES-CENTS
QUARANTA EUROS, AMB SENTANTA-QUATRA CÈNTMIS (340,74€), de la què es
desprèn una disminució de mesura d'obra executada del 0,08% del pressupost
d'adjudicació.
ACORD D’APROVACIÓ de la Convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa per a l’any 2017 al Consell
Executiu
El Consell Executiu acorda:

1r.- Aprovar la convocatòria que inicia l’expedient de línies d’ajudes específiques per al
desenvolupament del sector de la caça per a l’any 2017 que consta a l’expedient
administratiu.
2n.- Aprovar l'extracte de la convocatòria de línies d’ajudes específiques per al
desenvolupament de de la caça per a l’any 2017, que consta a l’expedient administratiu de
referència.
3r.- Aprovar la despesa per atendre les obligacions que es derivin de l’esmentada
convocatòria, a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’any 2017 4190-48900, amb un
pressupost de 42.000 € (quaranta-dos mil euros) repartits en la forma que estableix en cada
línia de subvenció:
●
●

Ajudes per a la millora de vedats de caça: 10.000,00 € (deu mil euros)
Ajudes a les societats de caçadors federades: 32.000 € (trenta-dos mil euros)

ACORD d’aprovació de la convocatòria d’ajudes per a entitats juvenils sense ànim de
lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil, clubs nàutics i per a la programació i
l’execució de concerts i esdeveniments musicals adreçats als joves, durant l’any
2017, dins l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa
El Consell Executiu acorda APROVAR la convocatòria d’ajudes per a entitats juvenils sense
ànim de lucre, per a clubs nàutics i per a la programació i l’execució de concerts i
esdeveniments musicals adreçats als joves, durant l’any 2017, dins l’àmbit territorial de l’illa
d’Eivissa, les seues bases i el seu extracte (que obren a l’expedient), de conformitat amb el
que estableixen els articles 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i l’article 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació
de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015).
El Consell Executiu acorda APROVAR la dotació econòmica d’aquestes ajudes per un
import total màxim de 188.500 € de l’aplicació pressupostària 3370 48900, de la manera que
es detalla:
1. Per al manteniment d’entitats juvenils i per a l’organització d’activitats extraordinàries
i d’oci alternatiu: un màxim de 33.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3370
48900.
2. Per a la formació d’educadors de temps lliure: un màxim de 20.000 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3370 48900.
3. Per al foment d’activitats infantils i juvenils al medi marí: un màxim de 55.000 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3370 48900.
4. Per a l’organització i l’execució de concerts de música i/o esdeveniments musicals
adreçats al jovent: un màxim de 80.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3370 48900.
Acord d’aprovació de la concessió de subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa
als Ajuntaments de l’illa d’Eivissa, en matèria de cooperació municipal, per a la

realització i el manteniment d’obres i serveis de competència municipal, per a l’any
2017
El Consell Executiu acorda APROVAR la concessió de les ajudes directes que a continuació
es relacionen:
A l’Ajuntament d’Eivissa, 50 % del pressupost de cada una de les següents actuacions, fins
a un màxim de 300.000 €:
1.- Mejora de la red de abastecimiento de agua en el municipio de Ibiza, calle Galicia.
Pressupost: 60.320,59 €, IVA inclòs.
2.- Mejora de la red de abastecimiento de agua en el municipio de Ibiza, calle de Cas
Dominguets. Pressupost: 60.488,38 €, IVA inclòs.
3.- Instalación de puntos de recarga eléctrica para vehículos. Pressupost: 89.502,20 €, IVA
inclòs.
4.- Suministro e instalación marquesina parada de taxis Avda. Santa Eulària. Pressupost:
60.366,90 €, IVA inclòs.
5.- Actualización del Plan de Movilidad urbana sostenible del Municipio de Eivissa.
Pressupost: 21.780 €, IVA inclòs.
6.- Puesta en marcha de una iniciativa de «A pie al cole» en el municipio de Eivissa.
Pressupost: 76.006,76 €, IVA inclòs.
7.- Suministro paradas inteligentes. Pressupost: 17.061 €, IVA inclòs.
8.- Carril bici en la Avda. Sant Jordi entre las calles Músic Vicente Mayans Marí y Les
Alzines. Pressupost: 297.926,35 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament d’Eivissa
683.452,18 €
A l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, 50 % del pressupost de cada una de les següents
actuacions, fins a un màxim de 300.000 €:
1.- Adaptación y reordenación del aparcamiento de la playa de Benirràs. Pressupost:
60.459,50 €, IVA inclòs.
2.- Adecuación de aparcamiento temporal con servicio de autobús en el TM de Sant Joan
de Labritja. Pressupost: 136.132,47 €, IVA inclòs.
3.- Anteproyecto de isla ecológica de contenedores soterrados en Sant Miquel de Balansat.
Pressupost: 58.809,06 €, IVA inclòs.
4.- Anteproyecto de isla ecológica de contenedores soterrados en Portinatx. Calle Punta des
Cusí. Pressupost: 58.809,06 €, IVA inclòs.
5.- Adecuación, impermeabilización y vallado del Depósito de Portinatx Acumulador. Can
Pere March. Pressupost: 60.441,57 €, IVA inclòs.
6.- Proyecto de ejecución de las obras necesarias para establecer una parada de autobús
en la Red Municipal de Transporte así como eliminación de barreras arquitectónicas en Cala
de Sant Vicent. Pressupost: 188.924,44 €, IVA inclòs.
7.- Memoria valorada de suministro e instalación de equipamiento y mobiliario urbano en
diversas localizaciones Pressupost: 36.423,90 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Joan de Labritja
600.000,00 €
A l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 50 % del pressupost de cada una de les següents
actuacions, fins a un màxim de 300.000 €:

1.- Dotación de red de pluviales en la rotonda de San Carlos. Pressupost: 28.851,87 €, IVA
inclòs.
2.- Mejora de la accesibilidad en la playa de Cala Llonga. Pressupost: 59.960,59 €, IVA
inclòs.
3.- Red de pluviales en Puig den Valls. Pressupost: 74.999,49 €, IVA inclòs.
4.- Remodelación de aceras en la plaza Mariano Riquer Wallis y supresión de barreras
arquitectónicas en su entorno. Pressupost: 60.217,48 €, IVA inclòs.
5.- Renovación de la red de abastecimiento y sustitución del pavimento de la Av. Padre
Guasch en Puig de Missa, Santa Eulària. Pressupost: 241.817,37 €, IVA inclòs.
6.- Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en la C/ Joan Tur Tur
y adyacentes, Santa Eulària. Pressupost: 125.062,44 €, IVA inclòs.
7.- Reordenación Av. del Parque en Puig d'en Valls. Pressupost: 124.794,39 €, IVA inclòs.
8.- Supresión de barreras arquitectónicas en aceras diferentes puntos del núcleo urbano de
Santa Eulària. Pressupost: 17.150,75 €, IVA inclòs.
9.- Instalación de tarimas enrollables para la accesibilidad de playas del municipio.
Pressupost: 17.968,50 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Santa Eulària des Riu
750.822,88 €
A l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, 50 % del pressupost de cada una de les
següents actuacions, fins a un màxim de 300.000 €:
1.- Projecte prolongació de la xarxa de transport i distribució d'abastament a la zona III
(Fase II: des de creuera del carrer Jaén fins el dipòsit municipal de Port des Torrent a Sant
Agustí, TM Sant Josep). Pressupost adjudicat: 621.415,94 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 621.415,94 €
A l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 50 % del pressupost de cada una de les
següents actuacions, fins a un màxim de 300.000 €:
1.- Proyecto de ejecución de la mejora de la movilidad en varias calles de Sant Antoni de
Portmany. Pressupost: 611.496,76 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 611.496,76 €

ES DÓNA COMPTE al Consell Executiu del decret de Presidència acordant l’adjudicació
de l’expedient de contractació, tramitat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert, del
servei de “Diagnosis de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el turismo
náutico y propuesta de ordenación del litoral de Eivissa”.
ADJUDICAR el contracte a l'UTE SERVICIOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIO AMBIENTE DE IBIZA, S.L. y TECNOAMBIENTE, S.L., per un import de 67.600,00 €
(IVA exclòs) al qual li correspon en concepte d’IVA la quantitat de 14.196,00 €, amb un
import total de 81.796,00 € (IVA inclòs), per resultar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per l’Administració, amb una duració del contracte de 14 mesos.

ES DÓNA COMPTE al Consell Executiu de l'aprovació per resolució de data 31 de maig
de 2017 de l’aprovació de la despesa de dotze mil euros (12.000€) per a l’ajuda econòmica
als menors del centre Pare Morey en concepte d’assignació setmanal.
Eivissa, 9 de juny de 2017

