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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 26 D’ABRIL DE 2019
APROVACIÓ de la convocatòria de les ajudes econòmiques individuals dirigides a la
formació tècnica esportiva, als èxits esportius i a l'estada d'esportistes en centres de
tecnificació o centres d’alt rendiment, les bases reguladores de les mateixes i el seu
extracte.
Aprovar la dotació d’aquestes ajudes per un total de 180.000 €, distribuïts de la
següent manera entre les següents modalitats:
- Modalitat A18: ajudes econòmiques per a esportistes de l’illa d’Eivissa per resultats
aconseguits l’any 2017 i per a les persones esportistes de l’illa d’Eivissa per haver estat
inscrites en centres de tecnificació esportiva (CTE) o centres d’alt rendiment (CAR) fora
d’Eivissa durant la temporada esportiva 2017-2018.
- Modalitat A19: ajudes econòmiques per a esportistes de l’illa d’Eivissa per resultats
aconseguits l’any 2018 i per a les persones esportistes de l’illa d’Eivissa inscrites en centres
de tecnificació esportiva (CTE) o centres d’alt rendiment (CAR) fora d’Eivissa durant la
temporada esportiva 2018-2019.
- Modalitat B18: ajudes econòmiques per a personal tècnic esportiu de l’illa d’Eivissa per
haver participat en cursets i/o activitats de formació tècnica esportiva fora de les illes
Pitiüses durant l’any 2018.
- Modalitat B19: ajudes econòmiques individuals per a personal tècnic esportiu de l’illa
d’Eivissa per participar en cursets i/o activitats de formació tècnica esportiva fora de les illes
Pitiüses durant l’any 2019.

APROVAR l'adquisició per mutu acord de la finca 44 del “Projecte de construcció del
condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250”.
S'abona un total de 27.967,74 euros al propietari de la finca.

DÓNA COMPTE al Consell Executiu del Decret de Presidència declarant desert
l’expedient de contractació del subministrament de productes químics per a les
piscines del Complex Esportiu es Raspallar - sa Blancadona del Consell Insular
d'Eivissa.

ACORD per aprovar l’expedient de contractació per adjudicar les obres del projecte
de millora del paviment i adequació de l'equipament vial de la carretera PMV-812.1,
des del PK 0+000 i el PK 11+845, que uneix les localitats de Sant Rafel i Santa Agnès.
Aprovar la despesa corresponent per un import total de 1.790.387,74 euros.

ACORD per autoritzar la despesa, per import de 19.319,18 €, a la Universitat de les
Illes Balears d’acord amb el que estableix 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.
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