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, 3 D’AGOST DE 2018

Aprovar la despesa de 383.693,88 euros per als respectius convenis de col·laboració
entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 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
Antoni de Portmany, per a la gestió dels Programes de Serveis Socials Comunitaris Bàsics,
per a l’any 2018. Sol·licitar al departament d’Economia i Hisenda que procedeixi a
reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 75% anticipat de l’aportació a l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany, sent la quantitat a pagar de 287.770,41 euros.
Publicar el conveni de col·laboració al Portal de Transparència del Consell Insular d’Eivissa i
a la Plataforma de la Sindicatura de Comptes.

APROVACIÓ de la convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats i associacions sense
ànim de lucre en matèria de serveis socials, a l'illa d'Eivissa, corresponents a l'any
2018.
S'autoritza la despesa d’un màxim de 750.000 euros amb càrrec dels vigents pressupostos
de la Corporació. S'aproven les bases d'ajudes econòmiques i el seu extracte, que es
publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears i la pàgina Web del Consell Insular.
L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

APROVACIÓ de la convocatòria d’ajudes econòmiques dirigides a associacions i
federacions de persones majors, a l’illa d’Eivissa, corresponents a l’any 2018.
S'autoritza la despesa d’un màxim de 200.000 euros amb càrrec dels vigents pressupostos
de Corporació. S'aproven les bases d’ajudes econòmiques i l’extracte, que es publicaran al

Butlletí Oficial de les Illes Balears i la pàgina Web del Consell Insular. L’eficàcia de la
convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte signat en data 14 de
març de 2014, entre el Consell Insular d’Eivissa i l’empresa Baleares de Limpieza,
S.A., per al servei de neteja de diversos centres del Consell Insular d’Eivissa, per un
import de 25.960,72 euros.
Aquesta quantitat de 25.960,72 euros es correspon a la finança que se li va exigir al
contractista per respondre del compliment d’aquest contracte, mitjançant aval bancari.

ADJUDICAR la contractació del servei per a la realització dels focs artificials de les
Festes de la Terra 2018 a l’entitat mercantil Focs d'Artifici Europla S.L. amb un import
total de 34.470,48 euros (IVA inclós).
La duració del contracte és des de la firma del fins el 9 d'agost de 2018, donat el fet que
aquesta és l'única oferta presentada i que compleix amb els requisits establerts als Plecs de
clàusules administratives particulars i als Plecs de prescripcions tècniques de l'expedient de
contractació.

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de la resolució per
adjudicar el servei d'assistència tècnica per a la revisió i el manteniment del sistema
de seguretat i extinció d'incendis de la seu del Consell Insular d'Eivissa.
S'inicia la tramitació ordinaria de l'expedient i adjudicació del contracte. S'aprova la despesa
per un pressupost màxim total de 11.933,65 euros.

EXPEDIENTS SANCIONADORS DE TRANSPORT TERRESTRE
REVOCAR la sanció de 6.001 euros al particular M.F.M. per la comissió d’una infracció molt
greu de conformitat amb el que disposa la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres. Deixar
sense efecte el procediment de constrenyiment incoat i tornar els saldos embargats a
aquest particular, que ascendeixen a la quantitat de 4.491,79 euros.
DECLARAR la terminació de l'expedient sancionador al particular F.G.V. per haver realitzat
aquest el pagament voluntari de la sanció proposada (4200,70 euros) a l'acordar d'inici.

Eivissa, 3 d’agost de 2018

