Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 81 06
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 36/19
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 16 de setembre de 2019
Horari: de 8:20 a 8:30 h
Lloc: Despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
Havent convocat la Presidència verbalment tots els membres del Consell Executiu a aquesta
sessió extraordinària i urgent aquest mateix dilluns 16 de setembre de 2019, a les 8:20 h, se
celebra la sessió amb els membres assenyalats a l'encapçalament per tractar els punts previstos.
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La motivació de la urgència es justifica per part de la Presidència per la pressura en la resolució
dels expedients que s’assenyalen en els punt 2, 3 i 4, atesos als principis d'eficiència i eficàcia.
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres del Consell Executiu, i seguidament es passa a
tractar les propostes.
2. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb lla concessió d’ajudes econòmiques per al
manteniment de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa
durant els anys 2018 i 2019. Exp. 2019/00001335A
1.- CONCEDIR les següents subvencions per al manteniment de les biblioteques:
MODALITAT A: Ajudes econòmiques per al manteniment i la gestió de les biblioteques
integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa realitzades entre l’1 d'octubre
de 2017 i el 31 de gener de 2019.
Es concedeix un total de 147.222,95 € (13.888,96 € de la partida 3321 78900, per despeses
inventariables i 133.333,99 € de la partida 3321 48900, per despeses corrents) i amb la següent
distribució:
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MODALITAT B: Ajudes econòmiques per al manteniment i la gestió de les biblioteques
integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa realitzades entre l’1 de febrer
de 2019 i el 30 de setembre de 2019.

Es concedeix un total de 76.282,63 € (9.616,64 € de la partida 3321 78900, per despeses
inventariables i 66.665,99 € de la partida 3321 48900, per despeses corrents) i amb la següent
distribució:

2.- ORDENAR el pagament de les ajudes concedides en la Modalitat A (Ajudes econòmiques per
al manteniment i la gestió de les biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell
Insular d’Eivissa realitzades entre l’1 d'octubre de 2017 i el 31 de gener de 2019) en atenció a la
base 13 de les de la convocatòria, amb un total de 147.222,95 € (13.888,96 € de la partida 3321
78900, per despeses inventariables i 133.333,99 € de la partida 3321 48900, per despeses
corrents) i amb la següent distribució:
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
3. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el pagament de l’ajuda econòmica a l’entitat AEMIF (Asociación de
Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera) pel projecte «Centre de dia», en relació a la
convocatòria d’ajudes econòmiques per al finançament de despeses de projectes
d’inversió destinades a entitats privades sense ànim de lucre, per a serveis de serveis
socials a l’àmbit de menors i discapacitats, a l’illa d’Eivissa pels anys 2017-2018. Exp.
2018/00007978G
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Primer. Aprovar la justificació presentada per l’entitat AEMIF amb NIF G07849730 per un import
de 26.239,38 euros (vint-i-sis mil dos-cents trenta-nou euros amb trenta-vuit cèntims), quantitat
que correspon al 100 % de l’ajuda màxima concedida.
Segon. Disposar i reconèixer l’obligació de pagament per un import de 26.239,38 euros (vint-i-sis
mil dos-cents trenta-nou euros amb trenta-vuit cèntims) a l’entitat AEMIF amb NIF G07849730 per
al finançament de les despeses d’inversió realitzades, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2310
78900 del pressupost de l’any 2019."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
4. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria
de transports terrestres núm. 097/2019-1740. Exp. 2019/00009927Q
PRIMERO. IMPONER al Sr. I. I. M. - NIE X-4304704-R, por figurar como titular del vehículo
matrícula 5369DJL, la sanción económica de SEIS MIL UN EUROS (6.001,00 €) de conformidad
con el artículo artículo 97.1 párrafo 2 de la citada Ley 4/2014, de 20 de junio, que fija para las
infracciones MUY GRAVES tipificadas en los puntos 1 y 3 del artículo 94, una sanción de 6.001 €
hasta 12.000 € cuando se refieran al transporte público discrecional de viajeros en vehículos de
turismo, por circular con un vehículo con matrícula 5369DJL, en fecha 07/06/2018 y hora 11:30,
desde aeropuerto (Sant Josep de Sa Talaia) a Playa d'en Bossa realizando un transporte público
discrecional de 3 viajeros en un vehículo de hasta 9 plazas a cambio de un precio, sin disponer de
la correspondiente autorización administrativa (tarjeta de transportes).
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