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 26 D’OCTUBRE DE 2018

ACORD PER APROVAR la convocatòria que inicia l’expedient de línies d’ajudes
específiques per al desenvolupament del sector de la caça per a l’any 2018.
S'aprova també la despesa per atendre les obligacions que es derivin de l’esmentada
convocatòria, amb un pressupost de 30.000 euros, repartits per línia de subvenció, de la
següent manera:
●
●

Ajudes per a la millora de vedats de caça: 7.000 euros.
Ajudes a les societats de caçadors federades: 23.000 euros.

APROVACIÓ del conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la
concessió de la subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a la Federació Balear
de Caça per a la dinamització i la protecció de l’activitat cinegètica de l’illa d’Eivissa.
Aprovar la despesa total de 68.000 euros.

DONAR COMPTE de l'adjudicació de dos encàrrecs de vehicles utilitaris elèctrics: un
vehicle comercial elèctric i dos furgons mixtes de 9 places, per al Consell Insular
d’Eivissa.
S'adjudiquen dos vehicles utilitaris tipus turisme elèctric a Renault España Comercial S.A.
per un import total de 54.312,67 €.
S'adjudica una furgoneta mixta professional elèctrica a Renault España Comercial S.A. amb
un import total de 27.261,40 €.

APROVACIÓ del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i Formentera, per a l’execució del projecte
d’atenció psicosocial per a persones afectades d’Esclerosi múltiple i altres malalties
neurodegeneratives, per a l’any 2018.
S’aprova una subvenció directa amb una despesa de 60.000 euros per al conveni de
col·laboració.

APROVACIÓ del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell
Insular d’Eivissa per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de l’Oficina
d’Informació, Assessorament i Tractament Psicosocial de la Dona i de les llars
d’acolliment per a l’any 2018 (assistència social integral a víctimes de violència de
gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial.
L’esmentat conveni suposa la continuació del que es va signar el 18 d’abril de 1997 entre la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, i
que ha tingut continuïtat tots aquest anys, i tenint en compte l’interès d’aquest Departament
de continuar la col·laboració amb l’Institut Balear de la Dona per a desenvolupar actuacions
adreçades a les dones en situació de necessitat especial.

APROVACIÓ del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i el Consell
Insular d’Eivissa per al manteniment, durant l’any 2018, del servei que desenvolupa el
programa d’atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere
derivades pels centres d’informació de la dona i per les cases d’acollida.
L’esmentat conveni suposa la continuació de la cooperació iniciada en anys anteriors, tenint
en compte l’interès de continuar la col·laboració amb l’Institut Balear de la Dona per
desenvolupar actuacions adreçades als fills de les dones en situació de necessitat especial

APROVACIÓ de les despeses pel funcionament del servei de drogodependències que
estan previstes pressupost del Consell Insular d’Eivissa per l’any 2018:
- Capítol 1 per import de 349.323,56€.
- Capítol 2 per import de 240.000€.
- Capítol 6 per import de 2.000€.
S'aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a l’atenció a les drogodependències i altres
adiccions, any 2018.

ACORD per incrementar en un 1,5% les retribucions del personal del Consell Insular
d'Eivissa respecte de la vigent a 31 de desembre de 2017 amb efectes d’1 de gener de
2018, i l’increment addicional de 0,25 per cent amb efectes de l’1 de juliol de 2018.
L'increment addicional del 0,25 per cent, que s'aplicarà amb efectes d'1 de juliol de 2018, es
calcularà sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2017. Aquests increments
suposaran una quantia màxima de 303.567,33 euros.
Aprovar la despesa i el reconeixement de l'obligació de pagament.

ACORD per aprovar les bases, l’extracte i la convocatòria d’ajudes per a
entitats juvenils sense ànim de lucre, per a clubs nàutics i per a la
programació i l’execució de concerts i esdeveniments musicals adreçats als
joves, durant l’any 2018.
Aprovar la dotació econòmica d’aquestes ajudes per un import total màxim de
165.000 € de la manera que es detalla:
A) Ajudes per a entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de
lucre per al seu manteniment i per a l’organització d’activitats: un màxim de 50.000 €.
B) Ajudes per a escoles de temps lliure infantil i juvenil per a la formació d’educadors de
temps lliure: un màxim de 25.000 €.
C) Ajudes per als clubs nàutics per al foment d’activitats mediambientals i educatives
infantils i juvenils al medi marí: un màxim de 50.000 €.
D) Ajudes per a persones físiques o jurídiques (públiques o privades) que projectin i
executin concerts i esdeveniments musicals adreçats als joves: un màxim de 40.000 €.

ACORD per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i
l'Ajuntament de Sant Antoni per a l'organització i execució d'esdeveniments esportius
al seu municipi durant l'any 2018.
Es concedeix una subvenció de 46.000 euros a l'Ajuntament de Sant Antoni per aquest
concepte.

Eivissa, 26 d’Octubre de 2018

