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

DOCUMENT ACORDS CONSELL EXECUTIU 14 DE DESEMBRE DE 2018
Acord en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Universitat de les Illes Balears sobre la realització d’activitats del Vicerectorat de
Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries a l’illa d’Eivissa, anys 2017
i 2018.
El Consell Executiu acorda:
Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Universitat de les Illes Balears sobre la realització d’activitats del Vicerectorat de Projecció
Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries a l’illa d’Eivissa, anys acadèmics 2016-17 i
2017-18, amb una aportació del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut de 19.319,18 €

Acord en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera per a la
realització del XXII Festival Folklòric Mare Nostrum 2018.
El Consell Executiu acorda:
Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera per a la realització del
XXII Festival Folklòric Mare Nostrum 2018 (22 i 23 de setembre d’enguany), amb una
aportació màxima del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut de
19.825,13 €.

Acord en relació amb la justificació del primer pagament referent al conveni 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 i proposta de
pagament del 25% restant de l’import del conveni.
El Consell Executiu:

Primer.- Aprovar la justificació del 75% corresponent al primer pagament, per import de
589.914,10 euros de les despeses realitzades i pagades del conveni 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.
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de la quantitat restant que correspon al 25% de
l’import del conveni.

Acord en relació amb la justificació del primer pagament referent al conveni 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 i
proposta de pagament del 25% restant de l’import del conveni.
El Consell Executiu acorda:
Primer.- Aprovar la justificació del 75% corresponent al primer pagament, per import de
399.289,19 euros de les despeses realitzades i pagades del conveni 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.
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de la quantitat restant que correspon al 25% de
l’import del conveni.

Acord en relació amb la justificació del primer pagament referent al conveni 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 i
proposta de pagament del 25% restant de l’import del conveni.
El Consell Executiu acorda:
Primer.- Aprovar la justificació del 75% corresponent al primer pagament, per import de
292.736,70 euros de les despeses realitzades i pagades del conveni 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.
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de la quantitat restant que correspon al 25% de
l’import del conveni.

Acord en relació amb la justificació del primer pagament referent al conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labrijta
per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2018 i
proposta de pagament del 25% restant de l’import del conveni.
El Consell Executiu acorda:
Primer.- Aprovar la justificació del 75% corresponent al primer pagament, per import de
108.585,72 euros de les despeses realitzades i pagades del conveni de col·laboració entre
el Consell Insular d’Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al finançament dels
Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2018.

Segon.- Autoritzar i disposar el pagament de la quantitat restant que correspon al 25% de
l’import del conveni.

Acord en relació amb la justificació del primer pagament referent al conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany per c per a l’any 2018 i proposta de pagament del 25% restant de l’import
del conveni.
El Consell Executiu acorda:
Primer.- Aprovar la justificació del 75% corresponent al primer pagament, per import de
287.770,41 euros de les despeses realitzades i pagades del conveni de col·laboració entre
el Consell Insular d’Eivissa i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la gestió dels
Programes dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2018.
Segon.- Autoritzar i disposar el pagament del 25% restant.

Acord en relació amb la justificació de les despeses realitzades i imputables al
període de l’1 de gener fins al 30 de setembre de 2018, 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.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER - Aprovar la justificació de les despeses corresponents al període de l’1 de gener
fins al 30 de setembre de 2018, per import de 37.962,46 euros, realitzades i imputables al
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.
SEGON - Autoritzar i disposar el pagament per import de 60.000 euros, a AEMIF
corresponent al pagament del 100% de la subvenció directa instrumentalitzada a través 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.

Acord en relació amb el subministrament de senyals verticals i abalisament de la
xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa, entre el CIE i l'empresa Viabal Manteniment i
Conservació, S.A.
El Consell Executiu acorda:
LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte subscrit en data 01 de setembre de
2014, entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil ARQUISOCIAL,S.L amb CIF núm.
B-22183370, per al servei de prevenció de drogues, VIH-sida i altres conductes de risc, per
un import de 35.100 €

Acord en relació per a la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular
d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja en matèria de cooperació municipal,
per import de 300.000 €, per a la realització i el manteniment d’obres i serveis de
competència municipal dins l’exercici 2018.
Actuacions previstes:
1.- Renovación de la Red de distribución de agua en c/ Alcalde Jaume Marí Roig y c/
Sant Vicent. Pressupost: 38.301,34 €.
2.- Mejoras en la estación de bombeo de aguas residuales del Arenal Gros en
Portinatx. Pressupost: 32.190,55 €.
3.- Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público de Portinatx (Centro de
Mando y Maniobra nº 21447396). Pressupost: 48.278,69 €, IVA inclòs.
4.- Impermeabilización subestación Cas Mallorquí. Pressupost: 33.944,86 € IVA
inclòs.
5.- Construcción y equipamiento de parque infantil en Puerto de Sant Miquel.
Pressupost: 48.377,01 € IVA inclòs.
6.- Ampliación de 45 nichos en el Cementerio Municipal de Sant Joan. Pressupost:
48.317,39 € IVA inclòs.
7.- Instalación de marquesina solar para abastecer un punto de recarga de vehículos
eléctricos en Sant Llorenç. Pressupost: 48.226,91 € IVA inclòs.
8.- Acondicionamiento de diversos puntos de recogida de RSU del Municipio de Sant
Joan de Labritja. Pressupost: 48.126,92 € IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Joan de Labritja.........345.763,67 €
El Consell Executiu acorda:
Aprovar, de conformitat amb el que preveu l’acord de concessió de la subvenció,
l’abonament a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, en concepte de pagament anticipat, de
la quantitat de 300.000 €, restant subjecte dit Ajuntament per a la seua justificació a les
condicions que figuren en dit acord, notificat en data 24 d’octubre de 2018.
Acord en relació a la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa
a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany en matèria de cooperació municipal, per
import de 300.000 €, per a la realització i el manteniment d’obres i serveis de
competència municipal dins l’exercici 2018.
Actuació prevista:
1.- Proyecto de ejecución de la mejora de la movilidad en varias calles de Sant Antoni
de Portmany (Fase II). Pressupost: 620.000,00 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.....620.000,00 €
El Consell Executiu acorda:
Aprovar, de conformitat amb el que preveu l’acord de concessió de la subvenció,
l’abonament a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en concepte de pagament
anticipat, de la quantitat de 300.000 €, restant subjecte dit Ajuntament per a la seua
justificació a les condicions que figuren en dit acord, notificat en data 24 d’octubre de 2018.

Acord en relació al conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la
concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de

Santa Eulària des Riu per a la realització d’actuacions de millora de les seves
instal·lacions esportives en l’àmbit turístic.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- AUTORITZAR i DISPOSAR l’aportació econòmica de l’exercici 2018 per al
conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una
subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per
al cofinançament d’actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives amb ús
turístic amb un import màxim de 450.000,00 euros.
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació de pagament de la quantitat de 450.000,00€ a
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu amb motiu de la concessió d’una subvenció directa
per al cofinançament d’actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives amb ús
turístic.

Acord de concessió d’ajudes destinades a finançar actuacions de promoció turística
desenvolupades pels Ajuntaments de l’illa d’Eivissa dins el període comprès entre l’1
de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016
El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- CONSIDERAR justificades les subvencions presentades pels ajuntaments
segons el següent detall:
DATA

SOL·LICITANT

ESDEVENIMENT

24/08/2018

AJUNTAMENT
SANT JOAN

DE ACTUACIONS
PROMOCIÓ 2016

13/11/2018

AJUNTAMENT
SANT ANTONI

DE ONE TO ONE

23/11/2018

AJUNTAMENT
SANT JOSEP

DE GESTIÓ DE XARXES
SOCIALS,
BLOG
I
ACTUALITZACIÓ WEB

23/11/2018

AJUNTAMENT
D’EIVISSA

PROMOCIÓ
TURÍSTICA

SEGON.- RECONÈIXER l’obligació de pagament de les quantitats atorgades als diferents
beneficiaris amb motiu de concessió les ajudes destinades a finançar actuacions de
promoció turística desenvolupades pels ajuntaments de l’illa d’Eivissa dins el període
comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016 amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 4321-46200 del vigent pressupost, segons el següent detall:

SOL·LICITANT

IMPORT

AJUNTAMENT
JOAN

DE

SANT 25.000,00€

AJUNTAMENT
ANTONI

DE

SANT 25.000,00€

AJUNTAMENT D’EIVISSA
AJUNTAMENT
JOSEP

DE

25.000,00€

SANT 22.157,33

TERCER.- NOTIFICAR als interessats, conforme al que es disposa a la base 9.5.3 de les
bases reguladores de la convocatòria, mitjançant publicació a la web del Consell Insular
d’Eivissa (www.conselldeivissa.es) i al Tauler d’anuncis d’aquesta entitat, en substitució de
les notificacions individuals, als efectes corresponents.
Acord sobre el Conveni de la concessió d'una subvenció assignada nominativament
en el Pressupost del 2018 del Consell Insular d'Eivissa, per finançar els honoraris
professionals de la redacció de projectes del Pla Estratègic de Sant Antoni 2016-2030.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER:L’aprovació del primer pagament a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de la
quantitat de cent catorze mil sis-cents catorze amb vuitanta tres euros (114.614,83€),
corresponents a la primera justificació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa , previst com a subvenció nominativa al Pressupost i al Pla estratègic de
subvencions del Consell Insular d’Eivissa per a enguany i que correspon a les despeses
dels honoraris professionals de la redacció dels següents projectes:
- 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€)
SEGON: traslladar a la anualitat 2019 la justificació de la despesa dels projectes "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 50.000,00€ ) per haver-hi quedat desert a la licitació i
el Servei d'assistència tècnica per a la redacció del Pla local de foment de l'economia
cultural i creativa de Sant Antoni de Portmany, adjudicat per import de 49.005,00€ IVA
inclòs, pel retràs en l'execució del treball, despesa que es podrà justificar dins de l'anualitat
2019.
Acord en relació al conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la
concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de

Sant Joan de Labritja per a la realització d’actuacions de millora de les seves
instal·lacions esportives en l’àmbit turístic.
Actuacions realitzades: millora del poliesportiu de Sant Joan.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- AUTORITZAR i DISPOSAR l’aportació econòmica de l’exercici 2018 per al
conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una
subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al
cofinançament d’actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives amb ús turístic
amb un import màxim de 300.000,00 euros.
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació de pagament de la quantitat de 300.000,00€ a
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja amb motiu de la concessió d’una subvenció directa
per al cofinançament d’actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives amb ús
turístic.
Acord en relació al Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la
concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament
d’Eivissa per a la realització d’actuacions de millora de les seves instal·lacions
esportives en l’àmbit turístic.
Actuacions realitzades:
a) renovació del paviment de la pista d’atletisme del poliesportiu municipal de Can Misses.
b) impermeabilització de les grades del lateral de l’estadi de Can Misses.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- AUTORITZAR i DISPOSAR l’aportació econòmica de l’exercici 2018 per al
conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una
subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa al cofinançament
d’actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives amb ús turístic amb un import
de 513.948,44€.
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació de pagament de la quantitat de 513.948,44€ a
l’Ajuntament d’Eivissa amb motiu de la concessió d’una subvenció directa per
cofinançament d’actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives amb ús turístic.

Es dóna compte de l’expedient del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals diverses per
a l’any 2017 dins de l’exercici pressupostari 2018 i autoritzar, disposar i reconèixer
l’obligació de pagament de trenta mil euros (30.000 €) a l’Institut d’Estudis Eivissencs.
Es dóna compte de la resolució de dia 30 de novembre de 2018, en relació amb les
Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis en l’any acadèmic 2017-18:
“Quant a la modalitat C, Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials de grau i
de màster a l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2017-18 (20.000 €)

1. Concedir i pagar 49 ajudes, per import màxim individual de 350 €, que fan un total de
17.150 €, ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la convocatòria
d’ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2017-18 (Annex 8).
2. Excloure 5 sol·licituds, perquè les sol·licituds per a estudis no són objecte d’aquestes
ajudes (base 3.4), perquè les sol·licituds o bé no han esmenat d’acord amb el
requeriment que constava a la llista d’esmena o bé s’han esmenat de manera
incompleta o incorrecta o bé fora de termini (Annex 9).
3. Denegar 13 sol·licituds, perquè no reuneixen la resta de requisits establerts a les
bases, especialment els de residència (base 3.1) i acadèmics (base 3.2) (Annex 10).
4. Acceptar 1 renúncia.
5. Incorporar el sobrant de 2.850 € d’aquesta modalitat C a la modalitat A.
Quant a la modalitat B, Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials de màster
fora de l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2017-18 (50.000 €)
1. Concedir i pagar 32 ajudes, per import màxim individual de 1.000 €, que fan un total
de 32.000 €, ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la convocatòria
d’ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2017-18 (Annex 5).
2. Excloure 4 sol·licituds, perquè les sol·licituds per a estudis no són objecte d’aquestes
ajudes (base 3.4), perquè les sol·licituds o bé no han esmenat d’acord amb el
requeriment que constava a la llista d’esmena o bé s’han esmenat de manera
incompleta o incorrecta o bé fora de termini (Annex 6).
3. Denegar 1 sol·licitud, perquè no reuneix la resta de requisits establerts a les bases,
especialment els de residència (base 3.1) i acadèmics (base 3.2) (Annex 7).
4. Destinar el sobrant de 18.000 € d’aquesta modalitat B a la modalitat A.
Quant a la modalitat A, Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials de grau,
d’ensenyaments artístics superiors i de cicles formatius fora de l’illa d’Eivissa, any acadèmic
2017-18 (530.000 €).
1. Incorporar el sobrant de 2.850 € provinents del sobrant de la modalitat C i incorporar
18.000 € provinents del sobrant de la modalitat B a aquesta modalitat, de manera
que l’import global és de 550.850 €.
2. Establir, una vegada incorporats el 2.850 € de la modalitat C i els 18.000 € de la
modalitat B, el prorrateig dels imports de la modalitat A d’aquestes ajudes, tenint en
compte que pel nombre de sol·licituds acceptades no hi ha consignació
pressupostària suficient i d’acord amb el que estableix la base cinquena d’aquestes
ajudes, en els termes que es transcriuen a continuació: 550.850 € modalitat A / 580
sol·licituds = 949,74 € cada ajuda individual (que fan un total de 550.849,20 €)

3. Concedir i pagar 580 ajudes, per import màxim individual de 949,74 €, que fan un
total de 550.849,20 €, ja que les sol·licituds reuneixen tots els requisits de la
convocatòria d’ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2017-18 (Annex 1).
4. Excloure 24 sol·licituds, perquè les sol·licituds per a estudis no són objecte
d’aquestes ajudes (base 3.4), perquè les sol·licituds o bé no han esmenat d’acord
amb el requeriment que constava a la llista d’esmena o bé s’han esmenat de manera
incompleta o incorrecta o bé fora de termini (Annex 2).
5. Denegar 52 sol·licituds, perquè no reuneixen la resta de requisits establerts a les
bases, especialment els de residència (base 3.1) i acadèmics (base 3.2) (Annex 3).
6. Acceptar 12 renúncies.
7. Establir que, en el cas que es presenti i s’estimi algun recurs d’alçada a aquesta
modalitat A, l’import a concedir sigui el mateix import prorratejat que es proposa per
a la concessió, és a dir, 949,74 €, per no crear greuges amb les persones que ara
resulten beneficiàries.”

Es dóna compte de la resolució que en data 4 de desembre de 2018, s’ha signat
l’annex al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Fundació
Deixalles, per afavorir la incorporació al món laboral de les dones víctimes de la
violència de gènere.

