Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 28 D’AGOST DE 2015
ACORD D'APROVACIÓ DE LA REDACCIÓ D’UN MODIFICAT DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA C-733 (Carretera de Sant Joan) ENTRE ELS
KM 8 I EL 20.
Les obres van ser adjudicades a la UTE COPCISA, S.A. i CONSTRUCCIONES OLIVES,
S.L. per un import de deu milions nou-cents vint-i-un mil vuit cents vint-i-sis euros amb
noranta un cèntims (10.921.826,91 €) IVA inclòs. El Director de les Obres informa sobre la
necessitat de redactar un projecte modificat a causa d'una sèrie d'incidències que s'han
detectat durant la construcció.
El projecte modificat estima un cost addicional de 1.089.905,31 € (IVA inclòs), que suposa
un increment del 9,98% respecte al cost d’adjudicació. Que l'informe desglossa d'aquesta
manera (resumidament):
-l'existència de terres amb materials de pitjor qualitat de l'estimada inicialment per formar
terraplens i donar estabilitat a la plataforma per on anirà la carretera. (4% +)
-seguiment arqueològic dels elements d'interés patrimonial trobats durant les obres. Feines
d'inventariat, conservació i protecció (3% +)
-reposició de serveis a particulars que s'han vist afectats per les obres (2% +)
-obres de drenatge que no s'havien contemplat en el projecte inicial (1% +)
S'aprova vist l'informe del Cap de la Secció de Contractació i Coordinació, amb el vist i
conforme del Secretari Tècnic de l’Àrea de Turisme, Interior, Territori i Mobilitat.

ACORD
D’APROVACIÓ
DE
LA
CONVOCATÒRIA
D'AJUDES
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DE L'ÀMBIT RURAL I RAMADER A L'ILLA D'EIVISSA PER L'ANY
2015
Es tracta d'un total de 338.000 €, que es reparteixen en diverses línies de subvenció:
a)
b)
c)
d)
e)

Ajudes a l’agricultura ecològica:10.000 € (deu mil euros)
Ajudes per a les cooperatives agràries: 146.000 € (cent quaranta-sis mil
euros)
Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris: 54.000 €
(cinquanta-quatre mil euros)
Ajudes a les cooperatives agrícoles, per a la sembra d’espècies farratgeres:
30.000 € (trenta mil euros)
Ajudes per al foment de l’ús de plàstics biodegradables en substitució dels
tradicionals: 12.000€ (dotze mil euros)

f)

Ajudes per a la pèrdua d’animals reproductors de l’espècie ovina i/o cabrum
com a conseqüència d’atacs de cans: 2.000 € (dos mil euros)
g)
Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc
d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals: 18.000 € (divuit mil
euros)
h)
Ajudes a les entitats associatives agràries: 66.000 € (seixanta-sis mil euros)
S'acorda també publicar l’anunci d’aquesta convocatòria al BOIB, a la premsa local, i
exposar-la al tauler d’anuncis del Consell.
ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONSULTA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ D'UNA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR) A
CALA PORTINAXT
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sol·licita d'aquest Consell Insular la
consulta prèvia respecte del projecte de construcció d'una EDAR a Cala Portinatx.
Situació actual: la depuradora existent està fora de servei, només funciona la separació de
sòlids, i l'aigua residual s'aboca al mar sense tractar, a través d'un emissari.
Característiques de l'obra:
-Demolició de la depuradora actual i, en el mateix terreny, construir un edifici de
pretractament, tractament i emmagatzematge de fangs. Està pensada per donar servei a
una població màxima de 16.667 persones durant l'estiu, i amb un cabal mitjà diari de 2.000
metres cúbics.
L'estudi dels tècnics de Medi Ambient suggereix que els dipòsits que emmagatzemen els
llots tinguin unes dimensions una mica superiors, i alerten que la planta està propera al curs
d'un torrent, i demana que es tinguin en compte mesures per evitar que les pluges
torrencials puguin afectar a l'edifici.
L'estudi dels tècnics de Territori senyalen que l'autorització del projecte requereix la
Declaració d'Interès General.
ACORD per nomenar un Coordinador de Seguretat i Salut de l'execució de les obres de
reparació del ferm de la xarxa viària del Consell, perquè l'actual coordinadora es troba de
baixa per maternitat.

Eivissa, 28 d’agost de 2015

