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ACORDSDELCONSELLEXECUTIU,27D’OCTUBREDE2017
ACORD per aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del Museu
Etnogràficd’Eivissa.
Es concedeix una subvenció de 63.000 € a la Fundació Illes Balears en compliment de les
clàusules de l'esmentat conveni. S'aprova el pagament del 50% de la subvenció en el
momentdelafirmadelconveniidel50%restantuncops’hagijustificat.
La Fundació Illes Balears és plena propietària, entre d’altres, de la casa pagesa ubicada al
Puig de Missa de Santa Eulària des Riu, anomenada can Ros (en endavant Can Ros).
Aquesta casa pagesa va ser adquirida per ser la seu del Museu Etnogràfic, tal i com
s'explica als convenis de col·laboració entre ambdues institucions. Per la seua banda, el
Consell Insular d’Eivissa és propietari de tot el fons museogràfic que composa la col·lecció
museística del Museu Etnogràfic (mobles, indumentària i joieria, estris i eines, instruments
musicals i, en definitiva objectes i materials que són testimoni etnogràfic de la vida i els
costums de l'Eivissa rural i tradicional. I, també un ampli fons bibliogràfic i audiovisual
especialitzatentemesd'històrialocal,etnografiaimuseografia.
La Fundació Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa estan interessats, en el foment de
totes aquelles activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament de la cultura de les
nostres illes, les activitats patrimonials i museístiques i, en concret les referides al Museu
Etnogràfic d'Eivissa. Per aquest motiu, és voluntat d’aquestes entitats subscriure el present
Conveni de col·laboració per a l'òptim funcionament del dit Museu. Ambdues institucions
consideren que aquesta actuació redunda en benefici de tota la població i la seua cultura,
patrimoni i història, essent també de gran interès pels visitants d'altres indrets i a més és
imprescindibleperalacorrectapreservaciódelfonspatrimonialqueconformaelMuseu.
Així,laFundacióIllesBalearsassumeixelssegüentscompromisos:
-aportar la casa pagesa de can Ros des Puig de Missa com a seu del Museu Etnogràfic
d’Eivissa.
-assumir en primera instància les despeses que es derivin del manteniment de l’immoble i
en concret les de subministraments de serveis bàsics (aigua i llum), personal d’obertura i
vigilància de la instal·lació (nòmines, seguretat social...), personal o treballs tècnics

museístics i de dinamització, neteja, atenció dels equips de control d’incendis, control de
plagues i rosegadors, petits subministraments, obres de manteniment i millora (pintura
exterior,reparacions,desbrossament,jardineria...)itelecomunicacions.
ElConsellInsulard’Eivissaassumeixelssegüentscompromisos:
-aportar els fons museístics de la seua propietat descrits a l’antecedent segon, per tal que
siguinexposatsimusealitzatsacanRos.
-aportar el fons bibliogràfic i documental especialitzat en Etnografia i Museologia, per
constituirlabibliotecatècnicaauxiliardelMuseu.
-assumir de forma directa les despeses ocasionades per l’adquisició, la conservació, el
mantenimentiladifusiódelacol·lecció,queéspropietatseua.

APROVAR la proposta per PRORROGAR per un any, des del 2/11/2017 fins a
1/11/2018, el contracte subscrit en data 2 de novembre de 2012, entre aquest Consell
Insular d’Eivissa i la UTE Telefónica de España S.A. i Telefónica Móviles España S.A.
per al servei de xarxa corporativa de veu i dades del Consell Insular d'Eivissa i
organismesdepenents,perunimporttotalde209.183,59€.

APROVADA la proposta per PRORROGAR per un termini de dos anys el contracte
subscrit en data 17 de desembre de 2015, entre aquest Consell Insular d’Eivissa i
l’entitat mercantil Carburantes Ibiza S.L. per al subministrament de Gasoil A i Gasoil
C,adomicili,perunimportde325.927,96€.

ACORD per aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules Administratives
Particulars que regiran el contracte del servei de neteja de la seu del Consell Insular
d'Eivissa.
S'aprova la despesa corresponent per un import total de 326.556,42 €., que es faria efectiva
entrelespartidespressupostàriesde
2018i2020.

APROVACIÓ de la proposta sobre el Conveni instrumental regulador de les
obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del Consell Insular
d'Eivissa a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la realització d'actuacions
demilloradelessevesinstal·lacionsesportives.
Segons l'expedient, el conveni és per una quantia màxima de fins a 449.368,31 €, per
finançar les actuacions de millora consistents en la renovació de la gespa artificial dels
camps municipals de futbol de Sant Antoni i Sant Rafel, amb un termini de vigència de fins a
l’1dedesembrede2018.
En la sessió del Consell d’Alcaldes celebrada en data 10 d’abril de 2017, el president va
comunicar que el Consell Insular d’Eivissa disposa d’una dotació econòmica en el vigent

pressupost de l’any 2017 d’una quantia 1.300.000 € amb càrrec al romanent del pressupost
de l’any 2016, per destinar-la a col·laborar amb els ajuntaments per fomentar la
desestacionalització turística. En data 18 d’abril de 2017, el president del Consell Insular va
trametre un escrit als diferents ajuntaments de l’illa d’Eivissa en què els comunicava la
voluntat del Consell Insular d’iniciar un pla d’ajudes econòmiques destinades als
ajuntaments per tal de dur a terme millores en les instal·lacions esportives municipals més
vinculades a la desestacionalització així com a l’activitat esportiva realitzada a l’àmbit
turístic, i els va instar per presentar una proposta d’inversions en els respectius termes
municipals.
El dia 4 d’agost de 2017, l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany va presentar al Consell
Insular d’Eivissa un pressupost definitiu per valor total de 449.368,31 € per substituir
—d’una banda— la gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant Antoni de Portmany
(224.430,64 €, IVA inclòs), i —d’altra— la gespa artificial del camp de futbol municipal de
SantRafel
(224.937,67€,IVAinclòs).

DONAR COMPTE al Consell Executiu, de la Resolució del conseller
Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut per
subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa
Cultural de Sant Carles per la realització del XXII Festival Internacional
d’Eivissa2017idelXXIIConcursInternacionaldePianod’Eivissa2017.
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El conveni consta d'una aportació màxima del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura,
EsportsiJoventutde12.000€.

DONAR COMPTE al Consell Executiu de la resolució de l’aprovació de la convocatòria
i aprovació de les bases reguladores que hauran de regir el XV Premi de relats curts
JoanCastellóGuasch.
S'aprovaladotacióeconòmicad'aquestpremiperunimporttotalde2.500€.

Eivissa,27d’octubrede2017

