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DOCUMENTACIÓ CONSELL EXECUTIU 12 D’ABRIL DE 2019
Acord en relació amb l’aprovació de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments per al
foment del comerç local de l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades l’any 2018.
El Consell Executiu acorda APROVAR la convocatòria d'ajudes als ajuntaments per al
foment del comerç local de l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades l’any 2018, les seues
bases i el seu extracte, de conformitat amb allò establert als articles 20.8 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 4.1 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es
regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE 299, de 15 de desembre de 2015).
APROVAR la dotació econòmica de la convocatòria per un import total màxim de CENT MIL
EUROS (100.000,00 €).
Seran objecte de subvenció les activitats per dinamitzar el comerç local, millorar la imatge i
actualització del comerç i la formació del sector comercial realitzades entre el dia 1 de gener
de 2018 fins al dia 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos.
La subvenció serà el 50 % de les despeses subvencionables següents:
●

●
●

Despeses de realització, per persones físiques o jurídiques consultores, d’estudis i
programes orientats a la formulació de propostes concretes d’actuació comercial,
que tenguin una incidència directa en la dinamització del comerç local.
Despeses de realització d’activitats de formació a comerços, per persones o
empreses especialitzades, amb vista a garantir el futur dels comerços.
Despeses en la realització d’accions de comunicació i publicitat, creació
d’aplicacions informàtiques, pàgines web, dirigides a la promoció sectorial o de
zones comercials.

●

●
●

Despeses relatives al desenvolupament de fires, activitats d’animació, i
esdeveniments similars per a la incentivació del consum o el foment d’una zona
comercial.
Despeses derivades de l’adquisició de material i articles promocionals.
Despeses derivades del compliment de la normativa de residus, en el que respecta a
l’eliminació de plàstics al sector comercial.

Acord en relació amb l’expedient de contractació 2019/00001401T, tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte
constructiu d’adequació de glorietes de la ronda nord EI-30.
El Consell Executiu acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, que incorpora els Plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives particulars que regiran el contracte i disposar
l'obertura del procediment d'adjudicació.
Segon.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte
pel procediment obert simplificat.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import 546.841,10 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA la quantitat de 114.836,63 €, amb un pressupost total de
661.677,73 €.

Acord en relació amb el nomenament de responsable del contracte de
subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell
Insular d’Eivissa.
Nomenar l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Daniel Carriquí Porras, com a responsable
del contracte de subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària
del Consell Insular d’Eivissa (2017), i deixar sense efecte el nomenament de l’enginyer
tècnic d’obres públiques, Sr. Adelino Pastrana Pavia.
Acord en relació amb la concessió d'ajudes a les associacions folklòriques sense
ànim de lucre per al foment de les seues activitats a l'illa d'Eivissa, any 2018.
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. APROVAR la dotació d’aquestes ajudes per un total de 38.000 euros de l’exercici
2019 dels vigents pressupostos per a la concessió de les ajudes als grups de folklore,
constituïts com a associacions sense ànim de lucre, que desenvolupin la seua activitat a
l’illa d’Eivissa durant l'any 2018.
Segon. AVOCAR la delegació al conseller del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura i
Joventut, feta mitjançant l’acord del Consell Executiu de data 14 de desembre de 2018.
Tercer. CONCEDIR, disposar i reconèixer l’obligació de pagament de les quantitats que
s'indiquen a continuació a les següents entitats:
ASSOCIACIÓ

IMPORT

1

Assoc. Colla de Vila

2.000 euros

2

Assoc. Colla des Vedrà

2.000 euros

3

Assoc. Sa Colla de l'Horta

2.000 euros

4

Assoc. Sa Colla de Portmany

2.000 euros

5

Assoc. Sa Colla de Labritja

2.000 euros

6

Assoc. Sa Colla de Sant Rafel

2.000 euros

7

Assoc. Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines

2.000 euros

8

Grup Folklòric Sa Colla de Buscastell

2.000 euros

9

Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa i
Formentera

2.000 euros

10

Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis

2.000 euros

11

Assoc. Colla de Sa Bodega

2.000 euros

12

Assoc. Cultural Es Broll

2.000 euros

13

Grup Folklòric Brisa de Portmany

2.000 euros

14

Assoc. Sa Colla d'Aubarca

2.000 euros

15

Assoc. Sa Colla de Can Bonet

2.000 euros

16

Assoc. Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia

2.000 euros

17

Assoc. Cultural Sant Miquel de Balansat

2.000 euros

18

Grup Folklòric Colla Puig d’en Valls

2.000 euros

19

Ass. Sa Colla de Ball Pagès Sant Carles de Peralta

2.000 euros

Acord en relació amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just
per mutu acord a l’expropiació a la finca núm. 39 del "Projecte de construcció del
condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250".
Aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 39 del “Projecte de construcció
del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250” i l'abonament
mitjançant transferència bancària per la quantitat de 132,86 euros a la senyora M.C.T.

Es dóna compte del Decret de Presidència en relació amb l’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat, del subministrament de dos vehicles polivalents, tipus

"pick-up" i "prefectura de guàrdia" respectivament, per al servei d’extinció d’incendis
i salvament del Consell Insular d’Eivissa.
APROVAR l’expedient de contractació, que incorpora els Plecs de prescripcions tècniques i
de clàusules administratives particulars que regiran el contracte i disposar l'obertura del
procediment d'adjudicació.
Segon.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte
pel procediment obert simplificat.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un un import total de 114.188,91 euros.

Es dona compte del Decret de Presidència en relació amb l’adjudicació de l’expedient
de contractació del servei de recollida i tractament de residus sanitaris Grup II i Grup
III a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres.
ADJUDICAR la contractació del servei de recollida i tractament de residus sanitaris Grup II i
Grup III a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres, a l’entitat mercantil CA NA
NEGRETA, S.A., per un pressupost de despesa màxima 78.623,38 euros.

Es dóna compte de la Resolució en relació amb les sol·licituds d’ajudes econòmiques
per a les cooperatives per a l’any 2018.
Aprovar la despesa de 129.694,24 i donar així compliment a l’objecte de la línia d’ajuda b)
COOPERATIVES AGRÀRIES de la Convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2018: foment i
desenvolupament de les cooperatives agràries que realitzin actuacions de foment de la
producció i/o comercialització agrària.
Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades a la línia b) COOPERATIVES
AGRÀRIES, 129.694,24 €.
- Agroeivissa Sociedad Cooperativa, 31.356,35 €.
- Cooperativa Agrícola Sta. Eulalia Del Río, 36.093,82 €.
- Scl Agrícola San Antonio, 44.925,99 €.
- Ecofeixes, Sociedad Cooperativa, De 17.318,08 €.

Eivissa, 12 d’abril de 2019

