ANNEX I

Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 29/19
Caràcter: Ordinària
Data: 2 d’agost de 2019
Horari: de 14:10 a 14:30 h
Lloc: despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
Finalment, la sessió, per motius administratius i d’agenda, té lloc a les 14:10 hores.
1. Aprovació de l’acta núm. 28/19 de data 26 de juliol de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres del Consell Executiu, l’acta núm. 28/19, corresponent
a la sessió de data 26 de juliol de 2019.
2. Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental,
en relació amb la consulta respecte de l’estudi d’impacte ambiental i projecte de
construcció de la nova EDAR de Portinatx. (Exp. 155/2014). Referència TAO
2019/00011045W
PROPOSTA
PRIMER. Autoritzar la despesa d’un màxim de 131.000€ (cent trenta un mil euros), amb
càrrec a la partida pressupostària 2315 48900 dels vigents pressupostos de la Corporació,
per ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat a l’àmbit de l’illa
d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
SEGON. Aprovar les bases d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb
discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
TERCER. Aprovar la convocatòria i l’extracte de les referides ajudes individuals dirigides a
persones amb discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
QUART. Delegar en la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, la concessió i resolució del pagament d’aquesta convocatòria.
CINQUÈ. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i la pàgina Web del Consell Insular
les referides bases, i i posteriorment remetre la convocatòria i l’extracte de la convocatòria
a la Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al Butlletí Oficial de les
Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de
subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en
el BOIB.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
4. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a
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persones majors de 65 anys a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
Exp. 2019/00007732Y
PROPOSTA
PRIMER. Autoritzar la despesa d’un màxim de 65.000€ (seixanta-cinc mil euros),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2310.48900 dels vigents pressupostos de
la Corporació, per ajudes econòmiques individuals per a persones majors de 65 anys a
l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
SEGON. Aprovar les bases d’ajudes econòmiques individuals per a persones majors
de 65 anys a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
TERCER. Aprovar la convocatòria i l’extracte de les referides ajudes dirigides a
persones majors de 65 anys a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
QUART. Delegar en la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, la concessió i resolució del pagament d’aquesta convocatòria.
CINQUÈ. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica del Consell
Insular les referides bases, i posteriorment remetre la convocatòria i l’extracte de la
convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la
normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la
publicació de l’extracte en el BOIB.
PROPOSTA
PRIMER. Autoritzar la despesa d’un màxim de 750.000 euros (set-cents cinquanta mil
euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2310.48900 dels vigents pressupostos de
Corporació, per ajudes a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis
socials a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019.
SEGON. Aprovar les bases d’ajudes a entitats i associacions sense ànim de lucre en
matèria de serveis socials, a l’àmbit de l’illa d’Eivissa, any 2019 que han de regir la dita
convocatòria i que obren a l’expedient.
TERCER. Aprovar la convocatòria i l’extracte de les referides ajudes dirigides a entitats i
associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’àmbit de l’illa d’Eivissa
corresponent a l’any 2019.
QUART. Delegar en la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans la resolució de concessió i de pagament de les ajudes tal i com exposa
la base cinquena de la convocatòria.
CINQUÈ- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica del Consell
Insular les referides bases, i posteriorment remetre la convocatòria i l’extracte de la
convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la
normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la
publicació de l’extracte en el BOIB.
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PROPOSTA
PRIMER. Autoritzar la despesa d’un màxim de 200.000 euros (dos-cents mil euros), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2310.48900 dels vigents pressupostos de Corporació, per
ajudes a associacions i federacions de majors sense ànim de lucre a l’illa d’Eivissa
corresponent a l’any 2019.
SEGON. Aprovar les bases d’ajudes econòmiques a associacions i federacions de majors
sense ànim de lucre a l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019 que han de regir la dita
convocatòria i que obren a l’expedient.
TERCER. Aprovar la convocatòria i l’extracte de les referides ajudes dirigides a associacions
i federacions de majors sense ànim de lucre, a l’illa d’Eivissa, corresponent a l’any 2019.
QUART. Delegar en la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, la concessió i resolució del pagament d’aquesta convocatòria.
CINQUÈ. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica del Consell
Insular les referides bases, i posteriorment remetre la convocatòria i l’extracte de la
convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la
normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la
publicació de l’extracte en el BOIB.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
7. Escrits i comunicacions.
No hi ha cap assumpte.
Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha dos assumptes que no han
estat inclosos en l’ordre del dia per haver estat lliurats fora de termini i que en cas de ser
tractats se n’hauria de declarar prèviament la urgència, i que són els següents:
- Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb les
ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil i
clubs nàutics per a persones físiques o jurídiques per a l’organització de concerts i/o
esdeveniments musicals adreçats als joves, durant l’any 2018. Exp. 2018/00004587V
- Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb les
Bases reguladores de les ajudes a l’organització d’esdeveniments esportius d'àmbit nacional
i/o internacional a l’illa d’Eivissa i la participació en lligues d’àmbit nacional que contribueixin
a la promoció turística i esportiva de l’illa d’Eivissa. Exp. 2019/00007866W
Els membres assistents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar
l’assumpte pel tràmit d’urgència.
8. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació
amb les ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure
infantil i juvenil i clubs nàutics per a persones físiques o jurídiques per a
l’organització de concerts i/o esdeveniments musicals adreçats als joves, durant l’any
2018. Exp. 2018/00004587V
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PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. APROVAR l'autorització, el compromís de despesa, el reconeixement de
l'obligació i el pagament per un import total de 78.244,40 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 3370 48900 del pressupost de l'exercici 2019 per fer front a la concessió de
les següents ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure
infantil i juvenil i clubs nàutics i per a persones físiques o jurídiques per a l’organització de
concerts i/o esdeveniments musicals adreçats als joves, durant l’any 2018:

ENTITAT/PERSONA BENEFICIÀRIA

NIF

IMPORT

MODALITAT

Asociación Bes V.D.

G57654394

6.000 €

A

APNEEF

G07937097

4.792,81 €

A

Associació Es Molí d’Eivissa

G57934929

2.968,32 €

A

Fundació Diocesana Isidor Macabich

G07786981

10.000,00 €

B

Club Nàutic Sant Antoni

G07088040

15.000,00 €

C

Club Nàutic de Santa Eulària

G07319809

6.382,48 €

C

Club Nàutic d’Eivissa

G07123367

6.000 €

C

Associació Cultural de Baile Suset Swing

G57905069

2.984,24 €

D

Alan Freed S. L

B57106882

2.981,55 €

D

Adrián Rodríguez Hidalgo

46959091Z

21.135,00 €

D

SEGON. DESESTIMAR les següents sol·licituds a petició de les pròpies entitats:
- Associació ACTEF (Associació Altes Capacitats i Talents d’Eivissa)
- Associació Eivissa Omega
TERCER. NOTIFICAR les ajudes a les persones i entitats interessades.
QUART. PUBLICAR la concessió de les ajudes econòmiques al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions, tal com estableix la normativa vigent
de subvencions
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El Consell Executiu amb aquesta correcció fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels
membres presents.
9. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació
amb les Bases reguladores de les ajudes a l’organització d’esdeveniments esportius
d'àmbit nacional i/o internacional a l’illa d’Eivissa i la participació en lligues d’àmbit
nacional que contribueixin a la promoció turística i esportiva de l’illa d’Eivissa. Exp.
2019/00007866W
PROPOSTA
PRIMER.- APROVAR les bases de la convocatòria per a l’organització d’esdeveniments
esportius d'àmbit nacional i/o internacional a l’illa d’Eivissa i la participació en lligues d’àmbit
nacional que contribueixin a la promoció turística i esportiva de l’illa d’Eivissa un import
màxim de 453.000 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 4321-48900
(393.000€) i 3410-48900 (60.000€) de l’exercici econòmic 2019. Tot això, d’acord amb les
línies del Pla estratègic de subvencions, aprovat per acord del Consell Executiu en data 16
de març de 2018 (publicat al BOIB núm. 37 de data 24 de març de 2018).
SEGON.- APROVAR la convocatòria i de la despesa corresponent de l’any 2019 per un
import màxim de 453.000 € i amb la següent distribució:
- Línia A: ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per a l’organització
d’esdeveniments esportius d'àmbit nacional i/o internacional de gran projecció turística a l’illa
d’Eivissa dins del període del l’1 de setembre de 2018 al 30 de desembre de 2019 amb
l’objectiu de fomentar l’esport i consolidar el posicionament turístic de l’illa d'Eivissa amb un
import màxim de 283.000 euros. Romanen exclosos d’aquesta convocatòria els
esdeveniments celebrats durant els mesos de juliol i agost del 2019.
- Línia B: ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre per participar en lligues en
lligues nacionals d’àmbit estatal durant la temporada esportiva 2018-2019 amb un import
màxim de 170.000 euros.
TERCER.- DELEGAR en el conseller executiu d’Esports i Joventut, les concessions de les
ajudes i el seu pagament, així com, si és el cas les revocacions de les ajudes.
QUART.- ACORDAR la publicació de les bases reguladores de les ajudes al Butlletí Oficial
de les Illes Balears i posteriorment remetre la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a
la Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al BOIB del extracte per a
la seua publicació, tal com estableix la normativa de subvencions. La eficàcia de la
convocatòria queda supeditada a la publicació del extracte al BOIB.
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