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

DOCUMENTACIÓ CONSELL EXECUTIU 5 D’ABRIL DE 2019

APROVACIÓ de la proposta d'acord per adquirir de mutu acord la finca 38 “Projecte
de construcció del condicionament de la carretera PM-804 entre els punts
quilomètrics 0,00 i 11,250”.
S'abona mitjançant transferència bancària la quantitat de 11.961,33 euros a la propietat de
la finca.

APROVACIÓ del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l’entitat
Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del
programa centre de dia i menjador social per a l’any 2019, per un import màxim de
117.635 euros.
S'aprovar el pagament del 50% de la subvenció (58.817,50 €), a la signatura del conveni. La
resta s'anirà pagant a mesura que es vagin justificant les noves despeses.

DONAR COMPTE al Consell Executiu de la concessió i el pagament de les sol·licituds
d’ajuda per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió
genètica i arbres fruiters de secà tradicionals.
Comporta una subvenció total de 20.540 euros.

DONAR COMPTE al Consell Executiu de l'aprovació de la despesa de 12.000 euros
per a l’any 2019 en concepte d’una ajuda setmanal als menors en situació de guarda
al Centre de Menors Pare Morey.

S'autoritza a atorgar una assignació setmanal als menors que est trobin en guarda al referit
Centre d’acollida durant el període de temps comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2019.

DONAR COMPTEal Consell Executiu de l’aprovació de l’expedient de contractació
per adjudicar les obres del projecte bàsic per adequar un magatzem de llibres a la
planta soterrani de l'Edifici polivalent de Cas Serres (ubicat al carrer d'Ernest
Ehrenfeld, s/n, T. M. Eivissa).
S'aprova la despesa corresponent per un pressupost total de 64.745,76 euros.

Donar compte al Consell Executiu de l’aprovació de la convocatòria i aprovació de les
bases que hauran de regir els Premis Sant Jordi 2019 (27è Concurs literari Sant Jordi
per a alumnes de secundària i batxillerat i 4r Premi Sant Jordi de Punts de Llibre per a
alumnes de 4t d’ESO.
Aprovar la dotació econòmica d'aquests Premis per un import total de 2.880 euros.

Eivissa, 5 d’abril de 2019

