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ACORDSDELCONSELLEXECUTIU,28D’AGOSTDE2017

APROVAR l’encomana de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i
Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV) per a la gestió dels béns i instal·lacions de
l'Hipòdrom de Sant Rafel, per un import total d’1.041.778,84 €, segons la següent
distribució:
-Any2017
-Any2018
-Any2019
-Any2020
-Any2021

108.518,63€
260.444,71€
260.444,71€
260.444,71€
151.926,08€

El Consell Insular d'Eivissa abonarà mensualment a FECOEV l’esmentada quantitat, una
vegadaespresentilacorresponentfactura,perunimportde21.703,73€.

PROPOSTA D'ACORD per SOL·LICITAR la subvenció prevista en la convocatòria
pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica
dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents dins del Programa
Operatiu FEDER 2014-2020, per import de 99.180 € que suposa un 80% sobre el valor de
la inversió admissible (essent el valor de la inversió màxima admissible de 1,5 €/Wp per
instal·lar):
- Projecte de instal·lació de planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa en "Seu
del Consell II", suposa la instal·lació de 33.640 Wp, i d'acord amb la previsió de subvenció,
50.460€.
- Projecte d'instal·lació de planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa a la Seu
de Serveis Socials Cas Serres que suposa la instal·lació de 32.480 Wp, i d'acord amb la
previsiódesubvenció,48.720€.

APROVAR la proposta per incloure als pressuposts de 2017 l'aportació al Consorci
MobilitatxEivissa.
Aquesta aportació es va aprovar al Consell Executiu del 30 de desembre de 2016 i és de
599.250,55 euros. 5.637,02 euros en concepte d'interessos de préstec i 593.613,53 euros
en concepte d'amortització de préstecs derivats del compliment dels convenis de
col·laboraciósignats.

APROVAR la certificació final del contracte per a l'execució de les obres de
rehabilitaciód'unconjuntd'edificacionsmilitarsasabateriadeSaCaleta.
L'import de l'obra executada ha estat de 39.044,23 euros, un 5,19% menys del pressupost
d'adjudicació. Les obres han estat realitzades per l'empresa Iniciativas para la Construcción
yObraCivilS.L.

APROVAR el plec de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant
procediment obert, del servei de neteja de diversos centres del Consell Insular
d'Eivissa,
ambunimporttotalde1.007.465,55€(IVAinclós).

APROVAR l'expedient de contractació i el Plec de clàusules Administratives
Particulars que regiran la contractació del servei de publicitat institucional al Diario
deIbiza(imprésidigital).
Es declara de tramitació ordinària l’expedient de contractació. S'aprova la despesa
corresponent amb un pressupost màxim de 290.400 € (IVA inclós) distribuïts de la següent
manera:any2017(72.600€),any2018(145.200€)iany2019(72.600€).

DONAR COMPTE del Decret de Presidència acordant l'aprovació de l’expedient de
contractació per adjudicar el servei de publicitat institucional a Radio Ibiza Cadena
SER.
S'aprova la despesa corresponent pressupost màxim de despesa de 121.000,00 € (IVA
inclós), distribuït de la següent manera: any 2017 (30.250 €), any 2018 (60.500 €), any 2019
(30.250€).

DONAR COMPTE del Decret de Presidència acordant l'aprovació de l’expedient de
contractació del servei de publicitat institucional a través de la TEF Televisió
d'EivissaiFormentera.
S'aprova la despesa corresponent pressupost màxim de despesa de 121.000,00 € (IVA
inclós), distribuït de la següent manera: any 2017 (30.250 €), any 2018 (60.500 €), any 2019
(30.250€).

ABONAR a l'entitat mercantil Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.L.
(ACISA) la quantitat de 1.570,47 euros en concepte d'interessos de demora pel retard

en el pagament de la certificació final per a l'execució de les obres d'instal·lació de
climatitzaciódelaResidènciaAssistidadeCasSerres.

Eivissa,28d’agostde2017

