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ACORDS DE LES SESSIONS DEL CONSELL EXECUTIU DELS DIES 31 DE JULIOL I 4
D’AGOST DE 2017

CONSELL EXECUTIU DEL 31 DE JULIOL DE 2017
Acord en relació amb el tràmit d’audiència respecte de l’esborrany d’ordre del
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, per la
qual es modifica l’ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 18 de desembre de
2017, relativa a la constitució d’agrupacions de defensa sanitària apícoles a l’àmbit de
les Illes Balears.
Conclusió de l’informe emès dels serveis tècnics del Departament:
S'informa sobre la idoneïtat de modificar el punt 4 de l'article 5 de l'Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 18 de desembre de 2007 establint que «Únicament es pot constituir
una ADS apícola a cadascuna de les comarques veterinàries de la comunitat autònoma de
les Illes Balears», mantenint el percentatge actual de caseres d'abelles necessàries per
poder establir una ADS apícola.”
El Consell Executiu ACORDA acceptar el contingut dels informes transcrits i annex
cartogràfic i, en conseqüència, TENIR PER COMPLIMENTADA la consulta efectuada.

Acord en relació amb la concessió de prestacions econòmiques, complementàries i
puntuals d’acolliment familiar corresponent al període de gener a juny de 2017.
El Consell Executiu ACORDA Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament per
un import de 66.055 euros per a la concessió de prestacions econòmiques,
complementàries i puntuals d'acolliment familiar corresponent al període de gener a juny.

CONSELL EXECUTIU DEL 4 D’AGOST DE 2017
Es dóna compte de la resolució en relació amb l’aprovació de l’expedient de
contractació de la gestió del servei públic, modalitat concert, d’acolliment residencial
i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials (trastorns

psiquiàtrics/conductuals), en situació de desprotecció dependents del Pla Consell
Insular d’Eivissa.
L’expedient de contractació d’adjudicació del contracte se seguirà pel procediment negociat
sense publicitat per motius tècnics d'exclusivitat. La despesa corresponent serà per un
import màxim de 46.103,15 euros per un període de 2 anys.

Es dóna compte del Decret de Presidència en relació amb l’aprovació del projecte
“Assist-Eivissa”.
Decret d’aprovació del projecte d’interès general i social, competència d’aquesta entitat que
serà executat en règim de gestió directa, denominat “Assist-Eivissa”, per un pressupost
total previst de 198.349,24 euros, dels quals 33.829,24 euros seran a càrrec del Consell
Insular d’Eivissa i 164.520,00 euros a càrrec de la subvenció que es sol·licitarà al SOIB.
Se sol·licita al Servei d’Ocupació de les Illes Balears una subvenció de 164.520,00 euros,
per dur-lo a terme, en el marc de la resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i
president del SOIB, de 4 de juliol de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria de
subvencions per a 2017 PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, finançada amb
fons de la LXIV Conferència Sectorial d’ocupació i Assumptes Laborals (SOIB Programes
Mixts per majors de 30 anys).

Eivissa, 4 d’agost de 2017

