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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 16 D’OCTUBRE DE 2017
ACORD per aprovar i subscriure el conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera per
a la realització del XXI Festival Folklòric Mare Nostrum 2017 (22, 23 i 24 de setembre
d’enguany).
El conveni consta d'una aportació màxima del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut de 21.500 €.

ACORD per aprovar la convocatòria d'ajudes per al foment del sector artesà per a
l'any 2017, les seues bases i el seu extracte.
S'aprova la dotació econòmica de la convocatòria per un import total màxim de 20.000
euros.
Seran objecte de subvenció les activitats dutes a terme entre el dia 16 d’octubre de 2016
fins al dia 30 d’octubre de 2017 (ambdós inclosos).
Són despeses subvencionables les derivades de les actuacions realitzades per la millora i la
modernització dels tallers artesanals, així com del procés productiu de les persones
artesanes i de les empreses artesanals, considerant, per tant, que seran despeses
subvencionables les següents:
- Despeses per l’adquisició de maquinària, equipament, utillatge, mobiliari i altres materials
no fungibles necessaris per a la producció artesanal.
- Despeses per inversions de millora i modernització de les instal·lacions dels tallers, així
com per adaptació dels tallers a la normativa d’obligat compliment per al procés de
producció.
- Despeses per creació de pàgines web.
- Despeses per l’adquisició de material informàtic, sistemes operatius i desenvolupament
d’aplicacions informàtiques sempre que estiguin directament destinades a l’exercici de
l’activitat artesana, la comercialització i la promoció de l’artesania.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement del Decret de
Presidència acordant l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de
publicitat institucional a través d'un mitjà radiofònic a l'àmbit territorial de l'illa
d'Eivissa.
S'aprova la despesa corresponent amb un pressupost màxim de despesa de 52.679,58 €,
repartida d'aquesta manera entre els anys 2017 i 2019:
2017 - 13.169,89 €.
2018 - 26.339,79 €.
2019 - 13.169,90 €.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de la resolució acordant
l'aprovació de l'adquisició i la seva despesa d'un vehicle de turisme tot terreny per al
servei d'inspecció de pesca del Consell Insular d'Eivissa.
S'aprova la despesa corresponent per un pressupost total de 31.399,50 € i la seva
adquisició a l’empresa Toyota España S.L.U.

DONAR COMPTE al Consell Executiu de la Resolució del del Departament d’Educació,
Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut en relació amb el pagament de despeses per
l’ús de Sa Nostra Sala.
S'aprova l’autorització i el compromís de despesa i el reconeixement de l’obligació de
pagament per despeses suplides per import de 3.702,04 € a la Fundació “Sa Nostra”
corresponents a la justificació del Conveni de col·laboració entre “SA NOSTRA” Caixa de
Balears, la Fundació “SA NOSTRA” i el Consell Insular d’Eivissa per a la cessió d’ús
temporal de la sala de cultura d’Eivissa, propietat de “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, al
Consell Insular d’Eivissa, signat en data 21 de juny de 2013.
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