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, 2 D’OCTUBRE DE 2015
ACORD EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A ENTITATS I ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.
Acord de concessió de d’ajudes a les següents entitats:
Ajudes per entitats i associacions que treballin a l’àmbit de la salut mental
●

Asociación
Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (APFEM),
per a l'execució del projecte: “Rehabilitación psicosocial para personas con
enfermedad mental o en riesgo de padecerla y para personas con alguna afectación
en el desarrollo TGD” amb un import màxim de 45.000,00.- euros.

●

Fundación Deixalles amb per a l'execució del projecte: “Procés de Reactivació Social
i Laboral pel col·lectiu amb problemàtica de salut mental” amb un import màxim de
36.660,06.- euros..

●

Asociación para la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa y
Formentera (ADISAMEF), per a l'execució del projecte: “Programa de
Rehabilitación integral de los trastornos generalizados del desarrollo y los trastornos
del espectro autista” , amb un import màxim de 16.740,21.- euros.

Ajudes per entitats i associacions que treballin a l’àmbit de persones amb discapacitats
●

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y
Formentera (ASPANADIF) per a l'execució del projecte: “Proyecto Centro
Ocupacional Can Llatzer 2015”, amb un import màxim de 37.905,72.- euros.

●

Asociación para Discapacitados y Mayores (ADIMA) amb per a l'execució del
projecte “Proyecto Igualdad“ amb un import màxim de 5.340,09 euros.

●

Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera
(APNEEF) per a l'execució del projecte: “Servicio terapéutico para niños/as y jóvenes
con un grado de discapacidad superior al 65%” amb un import màxim de 55.000,00.euros.

●

Entitat Nousistemes per a l'execució del projecte “Servei de Valoració,
Assessorament i Intervenció mitjançant les tecnologies de suport per a les persones
amb discapacitat a l’àmbit d’Eivissa: NOUSIS” amb un import màxim de 48.737,75.euros.

Ajudes per entitats i associacions que treballin a l’àmbit de malalties neurodegeneratives i
altres demències
●

Asociación d’Esclerosis Múlitple de Ibiza y Formentera (AEMIF) per a l'execució del
projecte: “Rehabilitación cognitiva y fisioterapéutica para afectados de Esclerosis
Múltiple y otras Enfermedades Neurodegenerativas” amb un màxim de 85.000,00
euros.
Ajudes per entitats i associacions que treballin a l’àmbit de la lluita contra el càncer
●

Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB) per a l'execució
del projecte: “Programa d'Atenció Integral per a Famílies d'Eivissa amb un fill/a
malalts de càncer 2015 “ amb un màxim de 15.000,00 euros.

Ajudes a altres entitats i associacions que treballin en l’àmbit sociosanitari o dels serveis
socials.
●

Plataforma Sociosanitària de las Pitiüses per a l'execució del projecte: “Manteniment
de la Plataforma” amb un màxim de 42.000,00 euros

●

Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera (ACTEF) amb per a
l'execució del projecte: “Detecció, valoració i atenció de nens, nenes i joves d'altes
capacitats intel·lectual, 2015” amb un import màxim de 8.050,03 euros.

●

Càritas Diocesana d’Eivissa per a l'execució del projecte: “Animació comunitària del
barri de Cas Serres” amb un import màxim de 15.827,53 euros.

●

Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Eivissa y
Formentera (AFFAC) per a l'execució del projecte: “Proyecto Salud Activa
AFFAC 2015” amb un import màxim de 18.450,89 euros.

●

Associació Metges del Món per a l'execució del projecte: “SAIDE: Salut i drets per a
persones en situació de prostitució en situació o risc d’exclusió social a Eivissa” amb
un màxim 20.287,72 euros.

ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS DEL GOVERN BALEAR I EL CONSELL
D’EIVISSA PER A LA GESTIÓ DEL PLA DE PRESTACIONS BÀSIQUES DE SERVEIS
SOCIALS DE CORPORACIONS LOCALS (PPB).
El Govern es compromet a efectuar al Consell una aportació de 865.505,70 €, per dur a
terme la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials de Corporacions local

(PPB) per a l’any 2015, una part a la aportació que fa el Govern Central (50.778,27 € ) i
l’altra a l’aportació que fa la Comunitat Autònoma (815.027,43€).
El Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials en Corporacions Locals té
com objecte finançar una xarxa d’atenció de serveis socials municipals que permeti garantir
les prestacions bàsiques als ciutadans en situació de necessitat, i ajudar així a les Entitats
locals en el compliment de les obligacions que han de dur a terme en relació amb la
prestació de serveis socials.
Quins programes es financien gràcies a aquests fons:
1. Programa d’Informació, Orientació i Derivació (equip mínim de professionals).
2. Programa d’Atenció a Domicili municipal, suport a la unitat de convivència
menjar a domicili.
3. Programa d’Ajudes Econòmiques.
4. Programa d’Allotjament Alternatiu i Menjadors Socials.
5. Programa de Prevenció i Inserció Social.
6. Programa del Sistema Informatiu.
7. Programa de Voluntariat i Cooperació Social.

i

ACORD PER APROVAR LA CONSULTA SOBRE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA D'EIVISSA
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sol·licita a aquest Consell Insular una
consulta respecte de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila.
Els serveis tècnics del Consell han realitzat una sèrie d'observacions. L'informe emès pels
tècnics del Departament de Territori i Mobilitat assenyalen que s'han d'incorporar mesures
de drenatge que serveixin per solucionar els problemes d'inundacions detectats a les
carreteres competència d’aquest Consell Insular. Així, assenyalen que per evitar futures
inundacions del pas inferior de Puig d’en Valls s’ha de procedir a la intercepció d’aquestes
aigües i la derivació de les mateixes cap a un curs natural de drenatge.
En l'enllaç de Jesús, ubicat a la intersecció de la segona ronda d’Eivissa (E-20), es
considera que calen obres d’adequació i canalització fins al mar dels torrents de s’Olivera,
d’en Capità i sa Llavanera. Així mateix, també es considera necessari realitzar les obres per
a la recollida de les aigües pluvials de les zones de Blancadona, Can Negre, Camí Vell de
Sant Mateu i Puig d’en Valls i la seva derivació cap algun dels torrents abans esmentats.
Els tècnics del Departament de Medi Ambient suggerien presentar propostes per conservar,
recuperar i restaurar ambientalment l'Àrea ANEI- LIC de sa Serra Grossa, la zona humida
d’es Prat de ses Monges, la zona humida del Prat de Vila, es Soto de Puig d’es Molins, i
l'àrea de Illa Plana.
S'acorda acceptar el contingut dels informes i es té per contestada la consulta.
ACORD SOBRE LA CONSULTA D'UN PROJECTE DE XARXA DE BAIXA TENSIÓ
SUBTERRÀNIA AL "TORRENT D’EN XUMEU” AL MUNICIPI DE SANT JOAN DE
LABRITJA
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sol·licita d'aquest Consell Insular la
consulta sobre l'avaluació d'impacte ambiental del projecte de desdoblar i fer una ampliació
subterrània de la xarxa de baixa tensió al Torrent de Xumeu (Sant Joan de Labritja) per

augmentar la potència elèctrica a una parcel·la. La totalitat del traçat es realitzaria de forma
subterrània, coincidint per un camí existent i amb una longitud de 700 metres.
L'informe tècnic que han realitzat els serveis tècnics senyalen que el projecte presentat no
aporta informació sobre la legalitat dels usos i edificacions que hi ha a la parcel·la que es vol
dotar de subministrament elèctric i, en qualsevol cas, la viabilitat de l’actuació dependrà del
seu compliment.

ACORD D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL CONSELL
INSULAR D’EIVISSA ALS AJUNTAMENTS DE L’ILLA PER A LA
REALITZACIÓ I EL MANTENIMENT D’OBRES I SERVEIS (PIOS).
Són dues modificacions: per un error material no es va incloure el projecte 'Ejecución de dos
baños públicos adaptados – Port de Sant Miquel' que solicitava l'Ajuntament de Sant Joan,
que s'inclou.
Aprovació i inclusió de dos projectes tramesos per l'’Ajuntament de Santa Eulària des Riu:
“Reposició asfàltica camí Vell de Santa Eulària” i “Reposició asfàltica del camí vénda des
Savions”, en substitució del projecte “Acondicionamiento y pavimentación en la ctra. de Puig
d’en Valls en el municipio de Santa Eulària des Riu”, que va ser desestimat
Pressupost:
“Reposición asfàltica camí vell de Santa Eulària”: 213.765,06 € IVA inclòs.
“Reposición asfàltica camino venda d’es Savions”. Pressupost: 227.694,41 € IVA inclòs.

ACORD PER SUSPENDRE EL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN
CONJUNT D'EDIFICACIONS MILITARS A SA BATERIA DE SA CALETA
El Consell Executiu d’aquesta Corporació, en data de 24/07/2015, va decidir suspendre el
contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació d'un conjunt d'edificacions militars a
sa Bateria de sa Caleta fins al proper 15 d'octubre, al considerar que es provocava un greu
risc pels banyistes de la platja situada al voltant.
L'empresa contratista INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, SL (INCOC)
va presentar al·legacions, afirmant que la suspensió no és imputable a l'empresa i que
suposa una despesa no prevista. A continuació l'empresa va fer una relació de les, segons
ella, despeses generades amb motiu de la suspensió de les obres, i que són les següents:
- Coste mensual Jefe de obra:
3.500 €/mes
- Alquiler de vivienda Jefe de obra:
800 €/mes
- Alquiler de vallado de parcela:
500 €/mes
- Alquiler de vehículo Jefe de obra:
450 €/mes
-Desplazamientos desde península:
150 €/mes
L'informe tècnic emès per aquesta corporació considera que no procedeix el pagament de
les quantitats reclamades per l’empresa INCOC perquè no ha presentat cap justificant ni
cap acreditació d'aquestes pèrdues econòmiques.
Per la tal cosa, es suspèn el contracte de les obres de rehabilitació de sa Bateria de sa
Caleta fins el proper 15 d'octubre, i es desestima la pretensió indemnitzatòria deduïda per
l’empresa contratista d’abonament del danys i perjudicis ocasionats per la suspensió
temporal de les obres de referència.

ACORD d’aprovació de la convocatòria i les bases que regiran la concessió d’ajudes a
associacions folklòriques sense ànim de lucre per al foment del Folklore a l’illa d’Eivissa, any
2015, per un import de 30.000,00 € (trenta mil euros).
ACORD d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera per a l’organització del
XIX Festival Folklòric Mare Nostrum, i per a l’edició i distribució de la publicació La pedra en
la cultura pitiüsa: XIV Jornades de Cultura Popular (recull de les conferències que varen
celebrar-se a Eivissa el 2014). La quantitat total de la subvenció és de 24.000 euros.
ACORD PER MODIFICAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'OBTENCIÓ DE
L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL D'ADMISSIÓ I CONTROL
D'AMBIENT INTERN EN LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES
DE LES ILLES BALEARS PER A L'ANY 2015.
Atesos els canvis haguts a la Conselleria d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions
Institucionals del Consell d'Eivissa derivats de l'organització de la institució sorgida de les
eleccions del dia 24 de maig de 2015, es modifica la seva composició que, a partir d'ara,
serà presididia per Olga Torres Ribas, sent suplent Maria José Cardona Muñoz.
ACORD PER RECTIFICAR UN ERROR EN EL PAGAMENT DELS INTERESSOS DE
DEMORA EN L'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA 3 DE LA OBRA 'ABOCADOR DE CA NA
PUTXA'.
Es va detectar un error en el càlcul dels dies per determinar els interessos. A causa d'aquest
recalculament, s'ha de pagar a Illa Neta S.A., 8.219,75 euros. La UTE GIREF haurà de
posar a disposició del Consell la quantitat de 7.055,75 euros.
ACORD per nomenar l’enginyer de camins, canals i ports, Pablo Quesada Salcedo, com a
coordinador de seguretat i salut de les obres corresponents al “Projecte de reforç de ferm a
la ronda E-30, av. de Ses Païsses. Sant Antoni de Portmany”.
ES DÓNA COMPTE l’encomanda de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i
Esdeveniments per Eivissa SAU (FECOEV) per l’organització de la Fira Gastronòmica i de
la Cervesa del Consell Insular d’Eivissa dins l’any 2015, per un import de quaranta nou mil
nou-cents quaranta cinc amb cinquanta (49.945,50 €).
ES DÓNA COMPTE de l'encomana a Fires, Congressos i Esdeveniments per Eivissa SAU
(FECOEV) per al muntatge de la Fira de Sa Tardor 2015 a Vara de Rei per un import de
divuit mil dos cents setanta dos, amb setanta (18.272,70 €).
ACORD per aprovar una despesa de 44.420 euros per dues trituradores de restes de poda
per completar el servei de la xarxa de deixalleries.

Eivissa, 2 d’octubre de 2015

