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Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 14 DE JULIOL DE 2017
Acord en relació amb el reconeixement de l’obligació de pagament de les ajudes
econòmiques al club JASA, per a l’organització d’esdeveniments esportius de nivell
nacional i/o internacional a l’illa d’Eivissa a l’any 2016.
EL Consell Executiu acorda APROVAR el reconeixement de l’obligació de pagament al club
JASA amb càrrec al pressupost del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut per a l’any 2017 per un import total de 7.307,48 euros per l’organització dels
esdeveniments esportius següents:
Milla urbana isla de Ibiza: 4.807,48 €.
Quatriatlon isla de Ibiza: 2.500 €.
Acord en relació amb el Projecte de foment de l’ocupació “Eivissa Visible”.
El Consell Executiu acorda APROVAR el projecte d’interès general i social, competència
d’aquesta entitat que serà executat en règim d’administració directa, denominat “Eivissa
Visible”, per un pressupost total previst de 157.666,62 euros, dels quals 46.466,62 seran a
càrrec del Consell Insular d’Eivissa i 111.000,00 a càrrec de la subvenció que es sol·licitarà
al SOIB.

Acord en relació amb la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a
persones amb discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa, corresponent a l’any 2017.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER- Autoritzar la despesa d’un màxim de 100.000 euros per ajudes econòmiques
individuals per a persones amb discapacitat a residents a l’illa d’Eivissa corresponent a l’any
2017.

SEGON- Aprovar les bases d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb
discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2017.
TERCER - Aprovar la convocatòria i l’extracte de les referides ajudes dirigides a per a
persones amb discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2017.
Acords en relació amb expedients de transports terrestres.
●

Acord d’IMPOSAR a l’entitat M.T.G.B., SL una sanció de 1.001,00 € (mil un Euros)
segons l’establert a l’art 143.1.g de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels
transports terrestres, modificada per la Llei 29/2003, de 8 d’octubre i per la Llei
9/2013, de 4 de juliol (BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2013), per la comissió d’una
infracció MOLT GREU  per incompliment de l’article 36.0 del Reglament (UE)
165/14.

●

Acord d’IMPOSAR a la persona M.B. una sanció de 6.001,00 euros per la comissió
d’una infracció MOLT GREU, per circular amb un vehicle realitzant un transport
públic discrecional de 2 viatgers en un vehicle de fins a 9 places a canvi d’un preu
(25 €), sense disposar de la corresponent autorització administrativa (targeta de
transports).

●

Acord d’IMPOSAR a la persona M.Y.O. una sanció de 6.001,00 euros per la
comissió d’una infracció MOLT GREU, per prestar el servei de transport públic
discrecional de viatgers en vehicles de turisme sense l’autorització preceptiva.

Acord en relació amb la regularització de les adhesions al sistema de contractació
centralitzada estatal.
El Consell Executiu acord APROVAR l'adhesió a l’acord Marc 17/2011, de Subministrament
de vehicles industrials, i comunicar-ho a la a la Direcció General de Racionalització i
Centralització de la Contractació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Acord en relació amb la classificació d’ofertes de l’expedient de contractació del
subministrament d’energia elèctrica d’alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions
del Consell Insular d’Eivissa.
El Consell Executiu acorda SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte de
subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del
Consell Insular d'Eivissa a l’entitat mercantil “ENDESA ENERGÍA, S.A.U.”, amb amb un
import total màxim d’1.571.429,78 euros, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa i
amb una duració del contracte de 2 anys.

Acord en relació amb l’expedient de contractació de les obres de reforma de l’edifici
principal (seu social), i adequació d’infraestructures existents a l’hipòdrom de Sant
Rafel.
En relació a l’expedient de contractació de l’execució de les obres de reforma de l'edifici
principal (seu social) i adequació d'infraestructures existents a l'Hipòdrom de Sant Rafel,
amb un pressupost total d’1.197.795,40 euros, el Consell Executiu ACORDA:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació en els termes previstos a l’article 109 del
TRLCSP.
SEGON.- Demanar, dels serveis corresponents per a la seva incorporació al present
expedient, els següents documents:
1.- Certificat d’Intervenció d’existència de crèdit.
2.- Informe de Contractació.
3.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.
4.- Fiscalització de la despesa per la Intervenció.

Es dóna compte de l’adjudicació del contracte del servei per a l’elaboració del
diagnòstic per a la revisió del Pla Territorial Insular d’Eivissa.
El Consell Executiu acorda ADJUDICAR el contracte a l'entitat mercantil CENTRO DE
OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL, S.A.U. (COTESA), per un import total de
71.317,40 €, per resultar l'oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Administració, amb
una duració del contracte de 8 mesos.

Eivissa, 14 de juliol de 2017

