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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 23 MARÇ DE 2018

ACORD per a l’aprovació de la despesa per fer front a les Prestacions econòmiques
periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar, corresponents a l’any
2018.
PRIMER.- Aprovar la despesa per un import de 180.000 euros dels vigents pressupostos de
la Corporació, per al pagament de les prestacions econòmiques, complementàries i puntuals
d’acolliment familiar corresponents a l’any 2018.
SEGON.- Delegar en la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions, la concessió i resolució del pagament
d’aquestes prestacions econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment
familiar.
ACORD EN RELACIÓ AL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA RESPECTE DE L'AVANTPROJECTE
DE LLEI PER A LA SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I ECONÒMICA DE L'ILLA DE
FORMENTERA.
PRIMER.- Acceptar el contingut de l’informe transcrit –el contingut del qual s’incorpora al
present acord als efectes de motivació conforme a l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques- i, en
conseqüència, TENIR PER CONTESTADA EL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA respecte de
l'Avantprojecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de
Formentera; tot manifestant el Consell Executiu:
Eivissa i Formentera són illes germanes i entenem que els residents a Eivissa, a l’igual que
els residents a Formentera han de poder desplaçar-se a l’altra illa sense cap restricció ni
limitació en qualsevol temporada de l’any, ja sigui per motius laborals, familiars o d’altres.
Així, i pel que fa a la limitació establerta a l’article 3 de l’Avantprojecte respecte del
desembarcament i l'entrada de tot tipus de vehicles de motor pel port de la Savina en els
mesos de major afluència turística, on s’excepciona de la prohibició a l’apartat 2, lletra b) els
“Vehicles dels quals siguin titulars persones residents a l’illa d’Eivissa que acreditin la
necessitat habitual de desplaçar-se a Formentera per raons laborals”, s’entén que no
s’hauria de limitar als desplaçaments per raons laborals. Per la qual cosa es proposa que

quedin exceptuats de la prohibició els vehicles dels quals siguin titulars persones residents a
l’illa d’Eivissa.
SEGON.- Remetre el present acord a la Direcció General de Mobilitat i Transports depenent
de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, per a la
seua consideració.

ACORD per adjudicar el contracte basat en la mediació dels riscs i assegurances del
Consell Insular d'Eivissa.
Aquest acord parteix d'una memòria justificativa que considera necessari comptar amb un
servei de mediació de riscs i assegurances que ofereixi asistència en les feines prèvies per
preparar els contractes d'assegurances, i assessori sobre les pólises que s'estimin
necessàries.
En aquest cas, el Consell d'Eivissa s'afegeix a l'Acord Marc que ha licitat la Federación
Española de Municipios y Provincias en benefici dels seus associats, i adjudica la prestació
d'aquest servei a Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.

ACORD per nomenar a l'enginyera tècnica d'obres públiques, V.B.T., com a
responsable del contracte de manteniment i neteja dels marges i zones enjardinades
de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa.

ACORD per autoritzar el pagament del 25% restant de la subvenció aprovada a
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany en compliment del conveni de col·laboració
signat amb el Consell Insular d’Eivissa per al finançament dels Serveis Socials
Comunitaris Bàsics per a l’any 2017.
La quantitat del pagament és de 83.147,43 euros.

ACORDS en relació a infraccions de transports
Imposar al particular I.D. una multa de 6.001 euros per una infracció de caràcter molt greu a
la Llei de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
Imposar al particular J.L.E. una sanció per infracció de caràcter molt greu a la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
Imposar al particular M.N. una sanció per infracció de caràcter molt greu a la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
Imposar al particular A.C. una sanció per infracció de caràcter molt greu a la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU DE 16 DE MARÇ DE 2018

ACORD en relació amb l'aprovació del Pla estratègic de subvencions 2018-2019.
El Consell Executiu ACORDA:
PRIMER: L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2018-2019, que se adjunta com a
annex (en aquest enllaç).
SEGON: Considerar els imports indicats en l'annex como merament estimatius i
condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficent al pressupost del Consell Insular
d'Eivissa al que quedin afectats.
TERCER: Delegar en el conseller excutiu del Departament d'Economia i Hisenda l'aprovació
de les modificacions que es puguin produir durant la seva vigència.
QUART: Procedir, una vegada aprovat, a la seva publicació al BOIB.

ACORD en relació amb el nomenament de la Comissió ad hoc per a la concessió dels
Premis al Mèrit ciutadà de l'Illa d'Eivissa 2018.
El Consell Executiu ACORDA que es designin les següents conselleres del Consell Executiu
per formar part de la dita comissió:
- Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1ª i consellera executiva del
Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació.
- Sr. Gonzalo Juan Ferragut, conseller executiu del Departament de Economia i
Hisenda.

Es dóna compte de la resolució de data 22 de desembre de 2017, en relació amb les
subvencions per al suport a projectes culturals relacionats amb l'edició de publicacions i
amb la realització d'activitats de promoció cultural durant l'any 2016.
Es dóna compte de la resolució de data 27 de febrer de 2018, en relació amb el pagament
a la Fundació Sa Nostra d’acord amb el Conveni de col·laboració entre "SA NOSTRA",
Caixa de Balears, la Fundació "SA NOSTRA", Caixa de Balears, 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.

Eivissa, 23 de març de 2018

