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ACORDSDELCONSELLEXECUTIU,6D’OCTUBREDE2017

ACORD per adjudicar a l'empresa Endesa Energía el subministrament
d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del
Consell
Insulard'Eivissa.
La duració del contracte és de dos anys i l'import de despesa màxima és d'un total
de
1.571.429,78euros.
Es
publical'adjudicacióalBOEialperfildelcontractantdelConsell.

APROVAR la proposta del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular d’Eivissa per al manteniment, durant l’any 2017, del
servei que desenvolupa el programa d’atenció psicosocial a fills de dones
víctimes de violència de gènere derivades pels centres d’informació de la dona
i
per
les
casesd’acollida.
El programa ofereix tractament psicològic a fills/es de dones víctimes de violència de
gènere, els quals han estat exposats a aquesta violència. L’exposició fa que els
nens/es pugin presentar unes característiques concretes i particulars que els
predisposen a patir tot un seguit de dificultats i problemes, que de no ser tractats
poden
derivarentrastornsdemajorgravetatambelpasdeltemps.
Atès que aquest servei d’atenció i psicosocial a fills i filles de dones víctimes de
violència de gènere derivades pels centres d’informació de la dona i per les cases
d’acollida, s’està prestant des de l’1 de gener de 2017, i que aquest servei no admet
interrupcions, ateses les especials característiques de les persones usuàries, sector
amb un alt risc de vulnerabilitat i al qual la llei reconeix un plus de protecció i amb
una
atencióprioritària,resultaoportunalaformalitzaciód’aquestconveni.

En virtut d’aquest conveni, l’Institut Balear de la Dona ha d’aportar al Consell Insular
d’Eivissa
laquantiade28.090eurosperalmantenimentdelditservei.

APROVAR la proposta del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular d’Eivissa per donar continuïtat a la gestió i el
manteniment de l’Oficina d’Informació, Assessorament i Tractament
Psicosocial de la Dona i de les llars d’acollida, per a l’any 2017 (assistència
social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i
atenció
psicosocial).
Aquest conveni es signa perquè el Consell Insular d’Eivissa ve donant des de fa
anys l’atenció oportuna a les dones de l’illa d’Eivissa víctimes de violència masclista
i les diverses manifestacions de violència familiar, a través de l’Oficina de la Dona i
les
llars
d’acollida.
En virtut d'això, l'Institut Balear de la Dona es compromet a efectuar al Consell
Insular d’Eivissa una aportació de 300.000 euros, per l’assistència social integral a
víctimes de violència de gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial a
través
de
l’OficinadelaDona.

APROVAR la proposta per modificar el termini de justificació previst a la
convocatoria de subvencions del Departament de Transparència, Participació,
Bon Govern, TIC, Treball, Formació i Habitatge destinades a associacions de
l'illa
d'Eivissaperal'any2017.
Es modifica la data inicialment prevista per a la justificació de l’ajuda concedida,
ampliant-lafinsaldia10denovembrede2017.

APROVAR la proposta per modificar el termini de justificació prèviament
previst a la convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats i associacions
sense
ànimdelucre,peral'any
2017al'illad'Eivissa.
Es modifica la data prevista inicialment per a la justificació de l'ajuda concedida ,
ampliant-lafinsaldia20d'octubrede2017.

SANCIONSDETRANSPORTS

Declarar la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa T.P. S.L. per una
infracció molt greu a la Llei de Transports Terrestres, amb el pagament d'una sanció
de
4.200,70euros.
Declarar la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa N.V.C.C. S.L. per una
infracció molt greu a la Llei de Transports Terrestres, amb el pagament d'una sanció
de
2.800,70euros.
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