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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 16 DE JUNY DE 2017

ACORD per prendre en consideració el document "Avaluació ambiental estratègica",
redactat per l'empresa SERTIIC, de data setembre de 2016, en el qual es posa de
manifest la integració dels aspectes ambientals sorgits del procés d'avaluació
d'impacte ambiental del Pla Director Sectorial de carreteres d'Eivissa. També incorpora
les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en el medi ambient de l'aplicació del
pla.
Recordem que una vegada aprovat el Pla director sectorial de carreteres d'Eivissa al Ple del
Consell Insular d'Eivissa del 2 de juny de 2016, el Consell està obligat a entregar una
declaració que indiqui la integració dels aspectes ambientals, la consideració de l’informe de
sostenibilitat ambiental, els resultats de les consultes i, si escau, la memòria ambiental
S'acorda també publicar, el contingut del present acord mitjançant edicte en el BOIB.

APROVACIÓ del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, en virtut del
qual el Govern es compromet a efectuar al Consell una aportació de 1.319.820’11 €,
per dur a terme la gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics per a
l’any 2017.
Els serveis socials comunitaris bàsics objecte d’aquest conveni són els següents:
●
●
●
●
●
●
●

Servei d’informació, valoració, assessorament, intervenció i
derivació.
Servei d’ajuda domicili (SAD social), servei de teleassistència i actuacions de suport
a la unitat de convivència.
Ajuts econòmics d’emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques a
persones, famílies i unitats de convivència, amb persones menors d’edat a càrrec.
Servei d’allotjament alternatiu.
Servei de mediació intercultural.
Domiciliació i empadronament.
Accions comunitàries.

AUTORITZAR la despesa d’un màxim de 30.000 € amb càrrec per a les ajudes per la
formació dirigits a les persones usuàries de la Secció d’Atenció a persones amb
discapacitat i trastorn mental sever del Departament de Sanitat i Benestar Social del
Consell Insular d’Eivissa, per a l’any 2017.
S'aproven les bases d’ajudes per la formació així com la convocatòria i l’extracte de les
referides ajudes. Les ajudes s’incrementen respecte els 12.000 euros que es van atorgar
l’any 2016.

APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l’entitat
Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del
programa centre de dia i menjador social per a l’any 2017, per un import màxim de
103.119,32 €.
El pagament de la subvenció es farà en dos aportacions:
●

●

El 50% de l’ajuda concedida (51.559’66 €) a la signatura del conveni. Aquesta
quantitat s’ha de justificar dins el termini màxim de tres mesos des de la signatura,
segons s’exposa al present conveni.
-L’altra
50% de l’ajuda concedida (51.559’66 €) es farà efectiva una vegada
justificada el primer 50%. La justificació de la qual s’ha
de realitzar en el termini
màxim de tres mesos comptadors des de la data en que té lloc el pagament efectiu
de la mateixa.

EXPEDIENTS DE TRANSPORTS
DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador a l'empresa I.I.S.A. amb el pagament
voluntari de la sanció proposada en l’acord d’inici, amb la reducció del 30% legalment
prevista, per la qual cosa s’ha fet un pagament de 2.800,70 €. Aquesta sanció era motivada
per la comissió d'una infracció de caràcter molt greu a la Llei d'Ordenació de Transports
Terrestres.

APROVACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
D'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRAL D'EIVISSA
APROVAR EL PROJECTE MODIFICAT del contracte subscrit al seu dia entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil "UTE IV RECINTO FERIAL", per a l'execució de les
obres d'ampliació del Recinte Firal d'Eivissa, que comporta un increment de la despesa de
43.680,13 € (IVA exclòs), al que li correspon la quantitat de 9.172,83 € en concepte d’IVA
(21%) amb un import total de 52.852,96 €, (9,226617 % de l'import d'adjudicació) i una
ampliació de 15 dies del termini d’execució.
ACORD EN RELACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT I

ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT VIAL DE LA CARRETERA PM-810, ENTRE EL PK
13+560 I EL PK 19+320 (de Sant Carles de Peralta a sa Cala).
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives
particulars que regiran el contracte.
Segon.- Declarar la tramitació ordinària de l’expedient de contractació i adjudicar el
contracte mitjançant procediment obert.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per l’import de 862.487,34 €, al que li correspon
en concepte d’IVA la quantitat de 181.122,34 €, amb un pressupost total de 1.043.609,68 €,
fent-la efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 4530.61900 de l'any 2017.
ES DÓNA COMPTE de l’adjucació del contracte a l'entitat “AMADIBA”, de la gestió del
servei públic, modalitat de concert, de residència i centre d’estades diürnes (atenció diürna)
per a persones amb discapacitat greument afectades amb problemes de conducta amb una
duració de prestació del servei d'un any, per un pressupost de despesa màxima de
45.303,40 € (exempts d’IVA) i pels següents preus unitaris:
−
−

Servei residencial (365 dies a l’any): 83,55 € preu plaça/dia.
Servei d’estades diürnes/atenció diürna (247 dies a l’any): 59,95 € preu plaça/dia.

Eivissa, 16 de juny de 2017

