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Acta de la sessió del Consell Executiu
Identificació de la sessió
Núm.: 51/19
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 3 de desembre de 2019
Horari: de 11:00 a 11:12 h
Lloc: Despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La motivació de la urgència es justifica per la pressura en la tramitació d’ambdós expedients del
Departament de Benestar Social i Recursos Humans (pel que fa a Benestar Social), ateses les
alçades de l’any en que ens trobam i que s’assenyalen en els punts 2 i 3.
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres presents, i seguidament es passa a tractar la
proposta.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut del
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a l’atenció a les
drogodependències i altres addiccions, any 2019. Exp. 2019/00018469C
Havent-se presentat una proposta, del tenor següent:
"Fets
1. El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria competent en matèria de salut, i el
Consell Insular d’Eivissa venen signant convenis de col·laboració en matèria de
drogodependència des de l’any 2001 i el bon resultat d’aquestes experiències aconsella la
continuïtat de la tasca desplegada.
2. La consellera del Departament de Benestar social i Recursos Humans en data 18 d’octubre de
2019 s’acorda l’inici de l’expedient per la signatura del conveni de col·laboració per a l’atenció a
les drogodependències i altres addiccions, any 2019, a l’illa d’Eivissa.
3. A l’illa d’Eivissa s’ofereix el recurs de Centre d'Atenció a les Drogodependències (CAD)-UCA
(Unitat de conductes addictives) que és un centre de tractament de segon nivell, seguint les
indicacions del Pla autonòmic de drogues. Els centres de primer nivell es corresponen amb
l'assistència primària, tant sanitària com social.
Aquest servei d’atenció a les drogodependències s’està prestant des de l’1 de gener de 2019,
servei que no admet interrupcions, ateses les especials característiques de les persones usuàries.
4. En data 21 de novembre de 2019 la cap de secció de drogodependències emès informe tècnic
favorable sobre la signatura del conveni de col·laboració a dalt assenyalat.
5. Obra a l’expedient un informe emès el 18 d’agost de 2016 pel director general de planificació,
avaluació i farmàcia del Govern Balear de la sol·licitud d’informe preceptiu i vinculant formulat pel
Consell Insular d’Eivissa, de conformitat amb el disposat en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril , de bases de règim local, en relació a la competència en matèria de drogodependències i
altres addiccions.
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6. Així mateix, consten a l’expedient:
-Certificat acreditatiu d’estar al corrent el Consell Insular d’Eivissa de les seves obligacions
tributàries amb l’AEAT, de data 1/08/2019.
-Certificat acreditatiu de que no existeixen deutes de naturalesa tributària del Consell Insular
d’Eivissa amb la CAIB, de data 7/11/2019.
-Certificat acreditatiu d’estar al corrent el Consell Insular d’Eivissa de les seves obligacions amb la
Seguretat Social, de data 21/11/2019.
7.En data 28 de novembre de 2019 s’emet informe jurídic favorable en relació al present conveni
de col·laboració atès que no existeix objecció jurídica per a la seva subscripció.
8.Vist que les despeses per funcionament del servei de drogodependències estan previstes al
pressupost del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2019:
-Capítol 1 (aplicacions pressupostàries 2313.13000, 2313.13002, 2313.13100, 2313.15002,
2313.15003, 2313.16000, 2313.16008) per import total de 326.803,35 euros.
-Capítol 2 (aplicacions pressupostàries 2313.22106, 2313.22699) per import de 50.000,00 euros.
-Capítol 6 (aplicacions pressupostàries 2313.62600) per import de 2.000,00 euros.
PROPOSTA
Primer.-Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a l’atenció a les drogodependències i altres addiccions,
any 2019.
Segon.-Publicar el conveni de col·laboració-que obra dins l’expedient- al Portal de Transparència
del Consell Insular d’Eivissa i a la Plataforma de la Sindicatura de Comptes de conformitat amb la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern."
I vist l’informe de control inherent a la presa de raó en comptabilitat de la Intervenció de data 2 de
desembre de 2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en substitució de la consellera
executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el
nomenament de presidenta titular i suplent de la Comissió avaluadora de la convocatòria
d’ajudes econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis
socials a l’illa d’Eivissa, per l’any 2019. Exp. 2019/00007748E

PRIMER- NOMENAR la Sra. Olga Guerra Vàzquez, com a presidenta titular i la Sra. Josefa Soria
Pretel com a substituta de la presidenta de la Comissió Avaluadora de la convocatòria d’ajudes
econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’illa
d’Eivissa, per l’any 2019, aprovada pel Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en data
02/08/2019 i publicat al BOIB núm. 115 de 22/08/2019.
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SEGON- PUBLICAR al BOIB l’acord de nomenament que es dicti a l’efecte d’allò establert en els
article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
No havent-hi més assumptes a tractar el president en funcions aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari estenc aquesta acta.
El secretari general acctal.,
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Vist i plau,
El president en funcions,
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