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, 07 DE JULIOL DE 2017

ACORD per aprovar la convocatòria de les ajudes per a la promoció de l’esport i de
l’activitat física a l’illa d’Eivissa per a l’any 2017.
S'aprovar la dotació econòmica d’aquestes ajudes per un import total de 413.500 €. Les
bases reguladores es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears(BOIB).
Les subvencions es distribuïran de la següent manera:
Línia 1: Ajudes a entitats sense ànim de lucre per organitzar esdeveniments esportius de
nivell nacional i/o internacional a l’illa d’Eivissa per a l’any 2017, dotada amb 106.000 €.
Línia 2: Ajudes individuals per a la promoció dels i de les esportistes i tècnics
esportius/tècniques esportives de l’illa d’Eivissa per a l’any 2017, dotada amb 75.000 €.
Línia 3: Ajudes a les federacions/delegacions esportives de les Illes Balears per a la
realització de programes de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa, dotada amb 107.500 €.
Línia 4: Ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a la seua participació en lligues
nacionals i d’àmbit estatal durant el darrer semestre de la temporada esportiva 2017-2018,
dotada amb 125.000 €.

APROVAR l'informe sobre de l'avantprojecte de Llei de consultes populars i
processos participatius que ha remés la Conselleria de Cultura, Participació i Esports
del Govern Balear.
Els tècnics del Transparència, Participació, Bon Govern, Treball i Formació del Consell
d'Eivissa formulen una sèrie d'al·legacions i observacions que es trameten al Govern i, per
tant, es té per contestada la consulta.

APROVAR la convocatòria i bases ajudes dinamització comercial per a associacions i
federacions de comerciants de l’illa d’Eivissa.

S'aprova també la dotació econòmica de la convocatòria per un import total màxim de
50.000 €.
Es podran acollir a aquestes ajudes les següents activitats:
●
●
●

●
●

●

Despeses d’organització i execució de campanyes d’animació i dinamització
comercial.
Publicitat, propaganda i difusió de campanyes promocionals dels quals la seva
activitat sigui promoure les ventes directes, fidelitzar i atreure consumidors.
Realització per part d'empreses consultores especialitzades, d'estudis i programes
orientats a la formulació de propostes concretes d'actuació comercial, que tinguin
una incidència directa en la dinamització del comerç de proximitat a zones concretes
o a sectors comercials específics.
Elaboració de guies o mapes de l'oferta comercial, de zones o sectors que es
pretenen dinamitzar comercialment.
Despeses financeres i/o de gestió sempre i quan estiguin relacionades directament
amb l'activitat subvencionada i siguin indispensables per a l'adequada preparació i
execució de la mateixa.
Jornades tècniques i congressos en matèria de comerç.

ACORD per prorrogar per un any el contracte subscrit en data 22 de juliol de 2016,
entre aquest Consell Insular d’Eivissa i Cruz Roja Española, per al servei de transport
adaptat per a persones amb discapacitat, malalts d'alzheimer i altres demències, als
usuaris des recursos de centres de dia i centres ocupacionals del Consell Insular
d'Eivissa.
L'acord és per un import de273.971,07 € (exempt d'IVA).

ADJUDICAR el contracte del servei per a la programació i execució de nou
campaments d'estiu per a nens i nenes d'entre 7 i 17 anys durant l'estiu 2017 al
Campament de Cala des Jondal, amb una duració del servei del 26 de juny de 2017 al
20 d'agost de 2017, a l’entitat Fundación Diocesana Isidoro Macabich.
El lot 1 (aventura i esports) té 61,5 hores dedicades a activitats i tallers i s'hi destina un
import de 8.000 euros.
El lot 2 (aventura i medi ambient) té 63,5 hores dedicades a activitats i tallers i s'hi destina
un import de 8.000 euros.
El lot 3 (aventura i arts) té 34,5 hores dedicades a activitats i tallers i s'hi destina un import
de 8.000 euros.
El lot 5 (aventura i cultura eivissenca) té 33,2 hores dedicades a activitats i tallers i s'hi
destina un import de 4.000 euros.

DONAR COMPTE de la resolució dels premis del Concurs d’Educació Viària de l’Illa
d’Eivissa 2017

S'atorguen tres premis dotats amb una bicicleta de muntanya, amb un valor de 370,90 €
cada una i el cost total de les tres bicicletes ascendeix a 1.112,70 €:

EXPEDIENTS DE TRANSPORTS
DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver procedit el particular R.M.M.
al 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 2800,70 €.
DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver procedit l’empresa M.C.R.
S.A. al pagament voluntari de la sanció proposada, tot beneficiant-se de la reducció del 30%
de l’import proposat i efectuant en conseqüència un pagament de 700,70 €.
DECLARAR la terminació de l’expedient sancionadorper haver procedit l’empresa P. S.L., al
pagament voluntari de la sanció proposada, amb la reducció del 30% legalment prevista, i
efectuant en conseqüència un pagament de 700,70 €.
IMPOSAR al particular J.C.S. una sanció de 4.001 € per infracció molt greu a la LOTT (Llei
d'Ordenació del Transport Terrestre.
IMPOSAR al particular S.T. una sanció de 6.001,00 € per infracció molt greu a la LOTT (Llei
d'Ordenació del Transport Terrestre.
IMPOSAR al particular I.C.B. una sanció de 4.001 € per infracció molt greu a la LOTT (Llei
d'Ordenació del Transport Terrestre.

Eivissa, 07 de Juliol de 2017

