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ACORDSDELCONSELLEXECUTIU,20D’OCTUBREDE2017

APROVAR l’autorització i el compromís de despesa i el reconeixement de
l’obligació de pagament a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu en concepte
de subvenció a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu instrumentalitzada a
través del conveni signat en data 17 de març de 2016, per a la construcció
d'una
cobertaimilloradelespistespoliesportivesdePuigdenValls.
La quantitat és per import de 699.680,67€ del pressupost d'aquest Consell Insular
per
a
l'any2017

APROVAR la convocatòria d'ajudes econòmiques per a colles i grups de ball
pagès de l’illa d’Eivissa per al foment del folklore i la cultura popular, any 2017,
les
seuesbasesreguladoresielseuextracte.
S'aprova la dotació d’aquestes ajudes per un total de 30.000 de l’exercici 2017.
L’import màxim de la subvenció a cada entitat o associació no superarà els 1.650
euros.
El Consell Insular d’Eivissa convoca aquesta línia d’ajudes per fomentar el folklore i
la cultura popular de l’illa d’Eivissa. Podran acollir-se a aquesta convocatòria
aquelles associacions i entitats folklòriques sense ànim de lucre, legalment
constituïdes i inscrites en el Registre d’Associacions i Fundacions del Govern de les
Illes Balears, que dediquin la seua activitat al món del folklore i la cultura popular i
que
tenguinàmbitd’actuacióal’illad’Eivissa.
S’estableix un termini de presentació de les sol·licituds de deu dies hàbils que
s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de
les
IllesBalears(BOIB).

ACORD per a l’adjudicació del servei de manteniment i neteja dels margens i
zones
enjardinadesdelaxarxaviàriadelConsellInsulard’Eivissa(2016-2020).
S'adjudica el contracte a la UTE Iberdex Obras y Servicios S.L. i Ibérica Desbroces
de Extremadura S.L. amb un import total 1.253.055,71 €, amb un termini d'execució
de
quatreanysdesdelaformalitzaciódelcontracte.

ACORD per aprovar l'adjudicació del servei de publicitat institucional a través
d'un
mitjàdepremsaenformat
imprèsidigital.
S'ha sel·leccionat per a l'adjudicació a Diario de Ibiza S.A., amb un import total de
290.000
euros,iambunaduraciódelcontractededosanys.

APROVAR la proposta de modificació del termini per a la justificació de les
ajudes econòmiques dirigides a associacions i federacions d'associacions de
personesmajorssenseànimdelucreal'illad'Eivissa,peral'any2017.
Amb aquesta modificació, es modifica la data de justificació de l'ajuda prevista pel
dia 20 d'octubre de 2017, ampliant-la fins a 10 dies naturals a comptar des del dia
següent a la publicació de la resolució definitiva de concessió de les esmentades
ajudes
en
elBOIB.

APROVAR la proposta de modificació de les bases de la convocatòria d'ajudes
per a la dinamització comercial per a associacions i federacions de
comerciantsdel'illad'Eivissaperal'any2017.
Es modifica la base catorzena, en el sentit d'afegir un apartat 14.3 amb el següent
contingut: "El termini per presentar la justificació de les activitats per les quals es
sol·licita
lasubvencióseràfinsel10denovembre".

DONAR COMPTE al Consell Executiu del Decret de Presidència acordant
l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de publicitat institucional
a
través
d'unmitjàradiofònica
l'àmbitterritorialdel'illad'Eivissa.
S'aprova l’expedient de contractació i el Plec de clàusules Administratives
Particulars que regiran el contracte, i s'aprova la despesa corresponent amb un
pressuposttotalde43.916,63euros,distribuïtsentreelsanys2017,2018i2019.

DONAR COMPTE al Consell Executiu del Decret de Presidència acordant
l’adjudicació de l’expedient de contractació del servei d'impressió de fullets
del Departament de Turisme en l'exercici de les finalitats en matèria de
promocióiinformacióturística
delConsellInsulard'Eivissa.
S'adjudica el contracte a l'empresa Imprenta Pagés S.L. amb un import total de
33.710,60 €, i amb una duració del contracte de d'un any o bé fins que s'hagi
esgotat
elseupressupostmàxim.

DONAR COMPTE al Consell Executiu del Decret de Presidència acordant
l’aprovació de l'expedient de contractació del subministrament de carburant
per
als
vehiclesdelConsellInsulard'Eivissa.
S'aprova la despesa corresponent per un import total de 111.586,81 euros, fent-la
efectiva
ambcàrrecalspressupostosdelsanys2018,2019i2020.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement del Decret de
Presidència acordant l’adjudicació de l'adquisició d'un vehicle tipus
autobomba nodrissa pesada (BNP) per al Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvament(SEIS)delConsellInsulard'Eivissa.
S'adjuca el contracte a Incipresa S.A.U. per un import total de 233.227,50€, amb un
termini
desubministramentde9mesosiamblessegüentsmillores:
- Termini de manteniment gratuït del carrossat: 3 anys addicionals amb un total de 5
anys.
-
Termini
degarantíadel’autobastidor:3anysaddicionalsambuntotalde4anys.
-
Termini
degarantíadelabomba:3anysaddicionalsambuntotalde5anys.
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