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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 11 DE SETEMBRE DE 2015
ACORD d'aprovació del pagament d'interessos de demora per l'expropiació de
finques per l'obra de l'abocador de ca na Putxa.
Es tracta del pagament dels interessos generats des de la sentència del TSJ del 29 d'abril
de 2014, el que es fixa el justipreu dels béns i drets expropiats per l'execució de l'abocador
de Ca na Putxa. La quantitat total és de 313.480,45 euros.
-Per l'expropiació de les finques 1, 2 i 4, s'acorda pagar a HERBUSA S.A. la quantitat de
248.400,94 euros. La UTE GIREF haurà de posar a disposició del Consell la quantitat de
222.016,19 euros.
-Per l'expropiació de la finca 3 s'acorda pagar a ILLA NETA, S.A. la quantitat de 10.570,58
euros. La UTE GIREF haurà de posar a disposició del Consell la quantitat de 7.055,75
euros.
-Per l'expropiació de les finques 5, 6 i 7, s'acorda pagar a uns particulars propietaris dels
terrenys, 24.956,83 euros. La UTE GIREF haurà de posar a disposició del Consell la
quantitat de 23.020,70 euros.
-Per l'expropiació de les finca 8, s'acorda pagar a un particular propietari dels terrenys,
29.544,10 euros. La UTE GIREF haurà de posar a disposició del Consell la quantitat de
26.120,78 euros.
ACORD d’provació de la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament
del sector de la caça per l’any 2015
S'aprova la despesa per atendre les obligacions que es derivin de l’esmentada
convocatòria, a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’any 2015, amb un pressupost de
42.000 € repartits en la forma que estableix en cada línia de subvenció:
Ajudes per a la millora de vedats de caça: 10.000 €
Ajudes a les societats de caçadors federades: 32.000 €
Es publicarà l’anunci d’aquesta convocatòria al BOIB, a la premsa local i al tauler d’edictes
del Consell.

ACORD d’aprovació de l’estudi d'impacte ambiental del projecte de construcció d'una
oficina d'informació i serveis a Es Culleram del municipi de Sant Joan de Labritja
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, sol·licita el parer d'aquest Consell Insular
per fer l'estudi d'impacte ambiental del projecte de construcció d'una oficina d'informació i
serveis per a visitants per fomentar el punt d'interès arqueològic conegut com la Cova d'es
Culleram.
El projecte contempla la construcció d'una edificació d’una sola planta, amb una ocupació
total de 52,86 m2 i costarà amb una zona de recepció-informació, magatzem, banys i
porche. Juntament a l'edificació es pretén construir un aparcament que podrà dur cabuda a
5-6 vehicles.
La totalitat de la superfície d'ocupació directa comptant l'edificació, aparcament i tancament
serà aproximadament de 340 m². Les superfícies afectades per l’activitat seran en total de
quasi 3.000m2 (Superfície de camí d’accés 2.100m2, la superfície ocupada pel centre de
recepció i el seu entorn immediat d’un 500m2 i el sender peatonal d’accés a la cova i la
pròpia cova de 325m2).
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Departament de Medi Ambient, Habitatge i Medi
Rural i Marí, de dia 7 de setembre de 2015, on llegim les següents conclusions:
"Es considera que el projecte en la seva fase de construcció i de funcionament no presenta
afeccions significatives sobre la vegetació i fauna donada la reduïda superfície forestal
directament afectada per l’ocupació del conjunt de les instal·lacions. A més, el canvi
d’estructuració forestal a les franges de protecció com a conseqüència de l’aclariment
forestal, no suposen ni fragmentació ni pèrdua significativa de les seves propietats
ecològiques.
Es preveu que les dimensions de l’aparcament projectat no podran donar cabuda al
augment de la freqüentació de la cova. Així el seu ús per part dels visitants pot elevar les
afeccions damunt de la mobilitat, l'augment d'aparcaments incontrolats i risc d'incendi
forestal. Es fa necessària l’aplicació de mesures correctores sobre la mobilitat del camí
d’accés per tal d’evitar el trànsit i aparcament incontrolat a zones forestal.
Per tal d’evitar el conjunt dels impactes potencials i riscos, anteriorment descrits, es
considera necessari eliminar la possibilitat de l’accés rodat a la cova d’es Culleram
mantenint la zona d’aparcament projectada únicament per serveis del centre i vehicles
autoritzats per a persones de mobilitat reduïda. A tal efecte es necessari la instal·lació de
tots els equipaments necessaris per evitar l’accés motoritzat a la cova (llevat les excepcions
abans assenyalades).
S’ha de trobar una zona alternativa d’aparcament per des de allí accedir a la cova de forma
peatonal. Es considera a tal efecte que el lloc assenyalat al EIA es el més adequat per les
seves característiques territorials i la seva localització."
Informes del tècnics de Mobilitat va en la mateixa direcció.

S'acorda acceptar el contingut dels informes i remetre el present acord a la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears, per a la seua consideració.

ACORDS d’atorgar ajudes econòmiques dirigides a associacions i federacions de
persones majors sense ànim de lucre per l’any 2015 a l’illa d’Eivissa.
S'atorga un ajut econòmic a les associacions que es detallen a continuació per l’import
indicat pel que fa en la modalitat 2.1.- Ajudes per associacions sense ànim de lucre de
persones majors, per import total de 155.497,82,- euros, distribuïts de la següent manera:
1. Associació tercera edat de Santa Eulàlia amb un import màxim de 14.703,55,- euros.
2. Associació majors Sant Mateu amb un import màxim de 6.433,22,- euros.
3. Associació majors de Puig d’en Valls amb un import màxim de 15.503,00,- euros.
4. Club de jubilats i pensionistes de Sant Antoni amb un import màxim de 17.716,28,- euros.
5. Club de jubilats i pensionistes del Mar de Ibiza amb un import màxim de 6.000,00,- euros.
6. Associació tercera edat Ntra. Sra. de Jesús amb un import màxim de 10.453,74,- euros.
7. Club de jubilats i pensionistes l’Esplai amb un import màxim de 18.000,00,- euros.
8. Associació majors Cala Bou amb un import màxim de 6.545,24,- euros.
9. Associació tercera edat de Sant Carles amb un import màxim de 5.743,94,- euros.
10. Associació majors de Sant Agustí amb un import màxim de 7.581,70,- euros.
11. Associació majors de Sant Rafel amb un import màxim de 9.500,00,- euros.
12. Associació majors de Sant Jordi i Sant Francesc amb un import màxim de 10.161,20,euros.
13. Associació majors de Santa Gertrudis amb un import màxim de 7.984,29,- euros.
14. Associació majors de Sant Joan amb un import màxim de ,- 9.550,00,- euros.
15. Associació majors de Sant Josep amb un import màxim de 9.621,66,- euros.
S'atorga un ajut econòmic pel que fa en la modalitat 2.2.- Ajudes per a federacions
d’associacions de persones majors a la Federació Pitiüsa d’Associacions de majors amb un
import màxim de 22.000,00,- euros.
Eivissa, 11 de setembre 2015

