Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

ACORDS CONSELL EXECUTIU 13 D’ABRIL DE 2018

APROVAR la concessió per fer ús d'un bé públic de tres pisos propietat del Consell
Insular d’Eivissa, ubicats a la carretera de Sant Joan C733 kilòmetre 1,6, per un
període de quatre anys.
Aquesta concessió es fa en virtut del conveni de de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, la Fundació d'Atenció i Suport
a la Dependència i de Promoció i de l'Autonomia Personal de les Illes Balears i el Consell
Insular d'Eivissa per posar en marxa un servei d'habitatge d'emancipació a Eivissa per a
persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l'Administració o sotmeses al
compliment d'una mesura judicial, i un servei d'habitatge supervisat per a persones amb
diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat. Aquesta servei
d'habitatge supervisat es tradueix en l’ús i el gaudiment dels tres habitatges i per un període
de quatre anys.
Aquests tres pisos són els següents:
- pel que fa a l’habitatge d’emancipació per a persones majors de 18 anys que han estat
tutelades per l’Administració o sotmesos el compliment d’una mesura judicial s’atorga a la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, el pis situat a l’escala 1ª , pis 3rdreta,
- pel que fa a l’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental,
necessitat de suport extens i discapacitat s’atorguen a la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció i de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, els pisos situats a
l’escala 1ª , pis 2ndreta i esquerra.

APROVAR la justificació de les despeses per import 30.900,99€, realitzades i
imputables al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament de la construcció d’un centre de baixa
exigència a un solar de la Ciutat d’Eivissa situat a la parcel·la anomenat es Gorg.

Recordem que el 19 de maig de 2017 el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa va
aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament de la
construcció d’un centre de baixa exigència a un solar de la Ciutat d’Eivissa situat a la
parcel·la anomenat es Gorg, per un import de 100.000 euros per dur a terme les accions
previstes de la primera fase prèvia a la construcció del centre.
Segons la clàusula quarta del conveni, per part del Consell Insular es va finançar el 50% del
cost del conveni 50.000 euros a la signatura del mateix; l’altra 50% de l’ajuda concedida
(50.000 euros) es faria efectiva una vegada justificat el primer 50%.
La lletrada del departament de Sanitat i Benestar Social informa favorablement la justificació
de les despeses realitzades i imputables.

APROVAR la justificació de les despeses realitzades i imputables, per import de
103.119,32€, al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Cáritas
Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del programa
Centre de Dia i Menjador Social, per a l’any 2017.
Recordem que en data 4 de juliol de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i Cáritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a
l’execució del programa Centre de Dia i Menjador Social, per a l’any 2017, per un import de
103.119,32 euros.
Segons la clàusula tercera del conveni, per part del Consell Insular el pagament de la
subvenció es va finançar en dos aportacions del 50% cadascuna. El primer pagament
s’havia de justificar en tres mesos des de la signatura; la segona aportació dins el termini de
tres mesos des del pagament; i, posteriorment, la presentació de la memòria tècnica de les
activitats i la liquidació d’ingressos i despeses corresponents al total del projecte.
La lletrada del departament de Sanitat i Benestar Social informa favorablement la justificació
de les despeses realitzades i imputables.

APROVAR l’abonament a la mercantil ENDESA ENERGÍA SAU la quantitat de
25.192,63 € euros en concepte d’interessos de demora generats per la quantitat
reclamada al Consell Insular, en relació al deute per consum de energia elèctrica
corresponents a l’estació d’autobusos de Sant Antoni de Portmany.

ACORDAR la devolució de la garantia definitiva del contracte signat en data 18 de
desembre de 2009, entre el Consell Insular d’Eivissa i “UTE IBIZA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA”, per al servei d’informàtica per a la programació d’una plataforma
d'interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa del Consell Insular d’Eivissa que
el contractista va dipositar mitjançant aval bancari per un import de 23.250 € ,a la
Tresoreria d’aquesta Corporació.

Eivissa, 13 d’Abril de 2018

