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 DEL CONSELL EXECUTIU, 8 DE JUNY DE 2018

ACORD per autoritzar la despesa d’un màxim de 600.000 euros per ajudes al
finançament de despeses de projectes d’inversió destinades a serveis socials en
l’àmbit de menors i discapacitats, a l’illa d’Eivissa, pels anys 2017-2018.
Aprovar les bases que han de regir dita convocatòria i les ajudes dirigides a serveis de
serveis socials a l’àmbit de menors i discapacitats, a l’illa d’Eivissa, pels anys 2017-2018.
Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la seu electrònica del
Consell Insular d’Eivissa les referides bases.

APROVAR la proposta per la despesa de 390.315,60 euros per als respectius convenis
de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2018.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia, per a la gestió dels Programes de Serveis Socials Comunitaris Bàsics i
sol·licitar al departament d’Economia i Hisenda que procedeixi a reconèixer l’obligació i
ordenar el pagament del 75% anticipat, sent la quantitat a pagar de 292.736,70 euros.

APROVAR la proposta per la despesa de 532.385,58 euros per als respectius convenis
de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2018.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu, per a la gestió dels Programes de Serveis Socials Comunitaris
Bàsics i sol·licitar al departament d’Economia i Hisenda que procedeixi a reconèixer
l’obligació i ordenar el pagament del 75% anticipat, sent la quantitat a pagar de 399.289,19
euros.

APROVAR la proposta per la despesa de 786.552,14 euros per als respectius convenis
de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d'Eivissa per al
finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2018.
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament
d'Eivissa, per a la gestió dels Programes de Serveis Socials Comunitaris Bàsics i sol·licitar
al departament d’Economia i Hisenda que procedeixi a reconèixer l’obligació i ordenar el
pagament del 75% anticipat, sent la quantitat a pagar de 589.914,10 euros.

ES DONA COMPTE al Consell Executiu de les modificacions del Pla Estratègic de
Subvencions del Consell Insular.
Així, a proposta del Departament de Medi Ambient, s'incorporen a l’esmentat Pla Estratègic
de Subvencions, quatre línies de subvencions que són les següents:
-Foment de la prevenció, reutilització i reciclatge de residus mitjançant una línia per a
projectes de prevenció, reutilització i reciclatge adreçada a entitats sense ànim de lucre, per
un total de 80.000 euros.
-Foment i promoció de la recollida selectiva de residus mitjançant dues línies:
a) Subvenció directa a la Mancomunitat de Serveis Municipals per al foment de la Xarxa de
Deixalleries, per un total de 60.000 euros.
b) Subvencions per al foment i la promoció de la recollida selectiva adreçades als
ajuntaments de l’illa d’Eivissa, per un total de 175.000 euros.
-Foment de les actuacions per aturar els projectes d’investigació i explotació d’hidrocarburs
en la regió marina de la Mediterrània Occidental mitjançant la concessió directa d’una
subvenció a l’Aliança Mar Blava, per un total de 15.000 euros.
A proposta del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut s'amplien les
línies d'ajudes previstes per donar cabuda a un conveni de col·laboració amb la Federació
Balear de Handbol en l'organització a Eivissa de l'estada de la selecció espanyola absoluta
de handbol per preparar els Jocs de la Mediterrània 2018, per un total de 15.000 euros.

DONAR COMPTE al Consell Executiu l'expedient de la modificació del Pla Anual
Normatiu per l'any 2018 del Consell d'Eivissa per incloure el Reglament de la Mesa
municipal de Turisme insular d’Eivissa.

DONAR COMPTE al Consell Executiu de la contractació del servei de programació i
execució de vuit campanyes d'estiu per a nens i nenes d'entre 7 i 17 anys durant
l'estiu 2018 al campament de Cala Jondal.
Compta amb un pressupost de despesa màxima de 86.850 euros.

APROVAR el Conveni instrumental regulador de la concessió d'una subvenció a
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per finançar la redacció de projectes
inclosos dins el Pla estratègic de Sant Antoni 2016-2030, per una quantitat màxima de
fins 1.500.000 euros.
Aprovar la despesa de 224.614,83 euros a càrrec del pressupost del 2018 i d'1.275.385,17
euros a càrrec del pressupost del 2019, sempre i quan existeixi pressupost adequat i
suficient al respecte.

1. Objecte.
És objecte d'aquest conveni es establir els termes i les condicions de col·laboració entre el Consell Insular
d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la concessió d'una subvenció directa per import
màxim de d'1 milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €), per finançar en dos anys les despeses dels honoraris
professionals de la redacció de projectes inclosos dins el Pla Estratègic de Sant Antoni (PESA), aprovat pel ple
de l’Ajuntament,el dia 28 de febrer del 2018 i que es concreten en els següents projectes i actuacions:
A desenvolupar durant l’any 2018:
- Servei d'assistència tècnica per a la redacció del Pla de qualitat del paisatge urbà del nucli de Sant Antoni de
Portmany ( import IVA inclòs 50.000 € )
- Servei d'assistència tècnica per a la redacció del Pla local de foment de l'economia cultural i creativa de Sant
Antoni de Portmany ( import IVA inclòs 60.000€)
-Redacció projecte de reforma i condicionament d’edifici de titularitat municipal (trasllat de les dependències de
la Policia Local al centre del nucli urbà) ( import IVA inclòs 30.855€)
-Redacció del projecte de remodelació de la plaça s'Era d'en Manyà i direcció d'obra.( import IVA inclòs18.150€ )
- Redacció del projecte de remodelació de la plaça Coixet. ( import IVA inclòs 11.035,20€)
- Redacció projecte de remodelació de l'espai urbà de la zona del Mercat Pagès de Sant Antoni de Portmany (
import IVA inclòs 16.577€.)
- Redacció projecte, homologació i senyalització de ruta senderisme.(import IVA inclòs 21.662,63€)
- Proposta d'assistència tècnica per a l'estudi de la incidència ambiental de les línies de transport marítim amb la
península, al port de Sant Antoni de Portmany. ( import IVA inclòs16.335€)
A desenvolupar durant l’any 2019:
- Procediment de contractació d’un servei d’assistència tècnica per a la «Creació, gestió i dinamització de la
marca Sant Antoni de Portmany ». ( import IVA inclòs70.000)
- Procediment de contractació d’un servei d’assistència tècnica per a la redacció del «Pla Municipal d’Integració
Econòmica i Social de Sant Antoni de Portmany»( import IVA inclòs 50,000€.)
- Procediment de contractació d’un servei d’assistència tècnica per la redacció del «Programa d’incentius per a la
millora general de la qualitat dels allotjaments turístics a Sant Antoni de Portmany». (import IVA inclòs 40.000€)
- Concurs internacional d’Idees per a l’ordenació urbanística de la zona urbana, i la seva costa de Sant Antoni de
Portmany. (import IVA inclòs 100.000€)
.- Projecte de reforma de l’antiga seu de l’Ajuntament del Passeig de ses Fonts(import IVA inclòs 254.100€)
- Projecte centre cultural Cervantes (import IVA inclòs 459.115,02€)
- Implantació del projecte de geolocalització d’habitatges a zones rurals del municipi (import IVA inclòs
207.170,15€.)
- Programa de productes locals. (import IVA inclòs 35.000€)
- Programa activació comercial (import IVA inclòs 30.000€)
- Programa pla de paisatge rural (import IVA inclòs 30.000€)

APROVAR la convocatòria d’ajudes per a l'organització de fires d'artesania a l'illa
d'Eivissa, per a l’any 2018.

Es designa als membres de la comissió d’avaluació i s'aprova la dotació econòmica de la
convocatòria per un import total màxim de 50.000 euros.

ACORD per nomenar l’enginyer tècnic d’obres públiques, A.P.P., com a responsable
del contracte de subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa
viària del Consell Insular d’Eivissa, i deixar sense efecte el nomenament de l’anterior
enginyera tècnica d’obres publiques.

APROVACIÓ de la proposta per realitzar una transferència de 300.000 euros al
Patronat Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa pel seu finançament durant
l’any 2018.

RECTIFICAR l’Acord del Consell Executiu de data 18 de maig de 2018 del Consell
Insular d’Eivissa per a l’aprovació del projecte de rehabilitació d’edifici plurifamiliar
d’habitages, escala núm. 2 ubicat al carrer de Can Torrent, s/n, del municipi d’Eivissa
.
On diu termini d’execució de 20 setmanes, ha de dir de ‘22 setmanes’.

ACORD per autoritzar el se
gon pagament a la Fundació Ignacio Wallis referent al
conveni de de col·laboració per al manteniment i funcionament de places a la
Residència d’Ancians Reina Sofia, de la que és titular la Fundació, en concret 20
places de caràcter assistencials, anys 2016-2017.
S'ordena el pagament del 15% restant, per import de 98.495,25 euros, amb càrrec als
pressupostos de 2018.

Eivissa, 8 de Juny de 2018

