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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 04 DE SETEMBRE DE 2015
ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’IMPULS A LA TRANSPARÈNCIA
El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa ha aprovat avui el Pla d'Impuls per la
Transparència, la Participació i el Bon Govern, un conjunt de mesures acordades per
implantar al llarg d'aquesta legislatura per establir les bases d'una forma de fer política
basada en la transparència i la participació ciutadana: "Volem que les persones siguin el
centre de l'acció política i que aquesta nova forma de fer impregni el Consell d'Eivissa de
manera irrevocable", ha declarat la vicepresidenta, Viviana de Sans, durant la roda de
premsa.
Així, pel que fa a transparència, el Pla té previst la creació d'un Portal de Transparència que
garanteixi l'accés a la informació com un dret de la ciutadania, i informi de l'activitat del
Consell. Per establir aquest portal es seguiran els indicadors recollits per Transparència
Internacional i inclourà, entre altres, informació dels càrrecs electes i el personal del Consell;
organització i el patrimoni de la institució insular; informació comptable i pressupostària;
transparència en els ingressos, les despeses i les deutes; i informació en les contractacions
i les relacions amb proveïdors i contractistes.
Respecte a Bon Govern, el Pla proposa introduir criteris socials i de sostenibilitat
mediambiental -a més dels estrictament econòmics i d'índole tècnica- en totes les
contractacions del Consell Insular amb empreses privades. "D'aquesta manera es valorarà
el benefici social i mediambiental de cada contracte, incrementant el seu valor afegit i
afavorint al màxim nombre possible de persones" ha explicat De Sans. Per aplicar aquests
principis es crearà un Codi de Bon Govern que fixarà els principis de conducta i
compromisos de responsabilitat.
Finalment, s'incentivarà la Participació mitjançant la posada en marxa de mecanismes
participatius sobre temes de gran interès col·lectiu. Per aquest motiu, s'establirà un sistema i
reglament de Consultes Populars sobre temes importants, s'activaran òrgans de participació
ciutadana com el Síndic de Greuges o els consells sectorials, i es crearà un portal web de
Participació. "Aquesta web inclourà una bústia telemàtica per rebre queixes, reclamacions,
denúncies o suggeriments" ha detallat la vicepresidenta.

ACORD D’APROVACIÓ de la convocatòria d'ajudes destinades a Associacions de Veïns,
Cases Regional i Associacions d'Inmigrants, a qui se’ls destinaran unes ajudes
econòmiques de 120.000 euros, 42.000 euros i 70.000 euros respectivament.
ACORD de modificació de les bases de la convocatòria pública de concessió d'ajuts per
esdeveniments de promoció turística d'acord amb el pla 'Ibiza Slow Breaks'; l'ampliació per
tres mesos més del termini per el·laborar l'expedient que declari la festa del Primer
Diumenge de Maig a Santa Eulària des Riu com a Festa d'Interès Cultural; l'expedient de
contractació per adjudicar la gestió del servei públic d'acolliment residencial i atenció
socioeducativa de persones menors d'edat en situació de desprotecció, depenents del
Consell Insular d'Eivissa; i l'acord sobre la devolució de la garantia per l'acondicionament
d'un tram de la carretera PMV-812 a Forada..
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