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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 23 D’OCTUBRE DE 2015

ACORD EN RELACIÓ A LA SOL∙LICITUD DE CONSULTA EFECTUADA RESPECTE
DEL PROJECTE DE DECRET MITJANÇANT EL QUAL ES DECLARA LA SITUACIÓ DE
SEQUERA EXTRAORDINÀRIA A L’ILLA D’EIVISSA I S’ESTABLEIXEN LES MESURES
URGENTS I EXCEPCIONALS DE GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS PER PAL∙LIAR I
CORREGIR ELS SEUS EFECTES, I S’ADOPTEN MESURES PROVISIONALS.
Informe emès per la secció d'Agricultura del Consell d’Eivissa:
“Consideracions al 
Decret pel qual es declara la situació de sequera extraordinària a l’illa
d’Eivissa i s’adopten les mesures urgents i excepcionals de gestió dels recursos hídrics
per pal∙liarne i corregirne els efectes.
A l’illa d’Eivissa, si bé és cert que està en una situació critica pel que fa a l’abastiment d’aigua a la
població hem de tenir present que aquesta situació no és tant conjuntural com estructural. Tal i
com s’assenyala en nombrosos informes de diferents administracions públiques la
sobreexplotació dels aqüífers es ve donant des de fa més de 25 anys i és el que ha provocat el
descens dels nivells i la qualitat de les aigües subterrànies.
La sobreexplotació ha vingut donada per l’abastiment a la població que s’ha incrementat de forma
lineal els últims 30 anys i ha fet que juntament amb l’índex de saquera hidrològica no es pugui
garantir l’abastiment d’aigua malgrat la disponibilitat d’aigua dessalada procedent de les dues
dessaladores en funcionament.
Segons dades del Govern l’any 2.012 es van extreure dels aqüífers 10.9 hm3 per abastiment urbà
i 6.1 hm3 destinats a la venda i domèstic dispers, mentrestant per reguius se n’extrauen 2.5
hm3/any gairebé un 15% del total de les extraccions. Reduir un 10% de les extraccions
destinades a reguius (0.25 hm3) és insignificant comparat amb la capacitat de producció de la
planta dessaladora de Santa Eulària de 504 hm3. l’entrada en servei de la qual hauria de ser la
prioritat i declarar d’emergència les obres necessaris per ferho possible abans de la propera
temporada turística.
Actualment hi ha situacions a les quals per garantir el subministrament a determinades poblacions
(Sant Jordi) donat el mal estat de l’aqüífer de Sa Serra Grossa i l’alt grau de salinitat s’ha instal∙lat
una planta dessaladora de l’aigua salobre subterrània amb la qual cosa s’afavoreix greument la
intrusió marina i posa en greu perill el futur de l’aqüífer. Aquesta situació no es resol amb ninguna
de les mesures proposades, ans al contrari és necessari i urgent disposar d’aigua dessalada a la
xarxa municipal i clausurar definitivament les extraccions subterrànies.

Hem de suposar que quan es planteja la necessitat de tramitar un decret de mesures urgents i
excepcionals donada la situació d’extrema sequera a l’illa d’Eivissa aquestes hauran de ser
efectives per resoldre el problema a més de racionalitzar l’ús de l’aigua.
Si analitzem les mesures que es proposen a l’esborrany de decret algunes son poc útils, més
enllà de publicarles al butlletí oficial tindran poca efectivitat al no disposar dels mitjanats pel
control del seu compliment com n’és el cas de les reduccions dels volums autoritzats a que es
refereix l’apartat a) del punt 1 de l’article 3. O el que disposa l’apartat d) si no es declaren
d’emergència les obres necessàries als punts de servei per poder subministrar aigua als camions i
s’executen amb urgència.
Igualment imposar una reducció d’un 10% als reguius pot representar un problema per a la
tramitació de les ajudes de la PAC on s’exigeix la certificació del compliment de tota la normativa
vigent (condicionalitat) sent que en aquest cas no es podria comprovar i emetre la corresponent
certificació, per manca de mitjans tècnics.
Així mateix, seria necessari fer una excepció per aquelles explotacions agràries destinades als
joves agricultors que es vulguin incorporar i excloureles de la suspensió que fixa l’apartat f) del
punt 1 de l’article 3.
Finalment, es molt necessari executar amb urgència les infraestructures necessàries per poder
disposar de tota la capacitat de producció d’aigua de qualitat que té disponible avui per avui l’illa
d’Eivissa abans de la propera temporada trística, posant en funcionament la dessaladora de Santa
Es proposa: ulària i la xarxa d’interconnexió.
Per tot això es proposa:
1

DECLARAR L’EMERGÈNCIA DE LES OBRES

Es declaren l’emergència i la utilitat pública de les obres necessàries per donar compliment a
l’objecte del present decret i es faculta a l’ABAQUA com a òrgan competent per a la realització de
totes les actuacions necessàries per el seu compliment.
2

EXCLOURE ELS REGUIUS PROFESSIONALS

Suprimir l’apartat b) del punt 1 de l’article 3.
A l’apartat c) del punt 1 de l’article 3 es proposa la redacció següent:
Les extraccions la titularitat de les quals sigui d’agricultors professionals, amb activitat a
explotacions agrícoles inscrites en el RGAB i per ús de proveïment a poblacions, no es redueixen.
3

EXCLOURE DE LA SUSPENSIÓ LA INCORPORACIÓ DE JOVES AGRICULTORS

A l’apartat f) del punt 1 de l’article 3 es proposa fer una excepció en el casos d’explotacions
agràries destinades a la incorporació de joves agricultors, al final.../...”

Informe emès per la secció de Medi Ambient del Consell d’Eivissa:
“PRIMER. MARC NORMATIU
El Projecte de Decret contra la sequera es formula en base al que disposen els articles 56 i 58 del
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei d’Aigües, el
darrer dels quals estableix:
Artículo 58. Situaciones excepcionales.

En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en
similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o
excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el
organismo de cuenca
, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas
que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico
, aun cuando
hubiese sido objeto de concesión.
La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras,
sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y
expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación.
Així mateix l’article 171 del Reglament del Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril, que aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, estableix:
Artículo 171.
1. El Organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar que los
recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo.
6…/…
b) Podrá proponer 
las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor
utilización del dominio público hidráulico en la zona afectada…/…”
I finalment el Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovat mitjançant 
Reial Decret 701/2015, de 17
de juliol d’aprovació del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears estableix
al seu article 90:
Artículo 90:
1. Masas de agua subterránea en riesgo de sobreexplotación y salinización 1. Si las medidas
previstas en el Plan se mostrasen insuficientes para solventar los problemas de estado
cuantitativo y salinización, la Administración Hidráulica promoverá la declaración de
sobreexplotación y salinización de aquellas masas de agua subterránea o sectores de las mismas
que así se consideren, de acuerdo con los criterios del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.
2. La Administración Hidráulica tomará las medidas necesarias para que no se den situaciones de
sobreexplotación en las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir con los objetivos.
Per tant l’adopció de mesures extraordinàries en un instrument com el que es proposa aprovar
està emparat en la pròpia normativa sectorial reguladora de la matèria.
De fet es tracta d’un instrument específic concebut ad hoc per fer front a una situació concreta que
el seu propi text qualifica d’emergència extraordinària en base a la justificació tècnica i científica
que incorpora.
SEGON. CONTINGUT DEL DECRET
El Decret, en el seu article tercer proposa un conjunt de mesures a adoptar i concretament la
modificació de les condicions d’ús del domini públic hidràulic (la idoneïtat i suficiència de les quals
no són objecte d’aquest informe) i en el seu article quart regula la tramitació dels procediments
afectats per l’aplicació de les mesures excepcionals. Així el seu apartat primer determina que els
procediments vinculats a la seua execució es declaren d’urgència d’acord amb l’article 50 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (pel qual es redueixen a la meitat els terminis establerts en el
procediment ordinari) i en el seu apartat quart declara que les obres necessàries per fer efectiu el

canvi d’ús tenen caràcter d’emergència i, per tant, es declaren d’utilitat pública i de necessitat
d’ocupació urgent.
A criteri de qui subscriu convindria incloure en aquest article, o en un altre destinat a la tramitació
de procediments de contractació, una habilitació expressa i clara per recórrer al procediment
d’emergència de l’article 113 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. D’aquesta manera les obres (així com els
subministraments o els serveis) que hagi de realitzar l’administració en compliment de les
mesures excepcionals acordades a l’article tercer es podran executar de forma immediata i sense
dilació, tot garantintne la seua eficàcia i efectivitat als efectes pretesos pel Decret, ja que no es
pot entendre d’altra manera davant la situació d’emergència que el propi Decret té per justificada i
que és la que dona lloc, precisament, a l’aprovació d’aquest instrument. És a dir, si la situació és
d’emergència i requereix l’adopció de mesures excepcionals per pal∙liarla, no s’entén que les
mateixes no puguin ser realitzades de forma immediata.
De fet aquesta proposta no és en absolut extraordinària i constitueix una pràctica habitual en els
instruments de declaració de sequera dins l’Ordenament Jurídic espanyol. Així en les declaracions
de sequera de les conques dels rius Xúquer i Segura declarades pel Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Reial decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la
situació de sequera en l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s’adopten
mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics i Reial decret 356/2015, de 8 de maig,
pel qual es declara la situació de sequera en l’àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del
Segura i s’adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics) s’ha procedit a
habilitar aquesta possibilitat a través del Reial decret llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es
modifica la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, es concedeixen diversos crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures de
caràcter tributari, que a l’apartat segon de la seua disposició addicional segona preveu
expressament el recurs al procediment de contractació d’emergència previst a l’article 113 de
l’RDLegislatiu per a la realització d’obres, subministraments i serveis que es derivin d’actuacions
vinculades amb aquestes declaracions de sequera. De fet en relació amb aquestes dues conques
els òrgans de contractació competents ja han tengut ocasió d’adjudicar obres de considerable
pressupost a través d’aquest procediment.
Així mateix el Decret 
84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en
relació amb la utilització dels recursos hídrics de la Generalitat de Catalunya aplicable a tot el seu
territori (i fou derogat l’any 2009 en haverse superat l’emergència), es feia ús del mateix recurs
dins del propi Decret que conté una habilitació normativa per al recurs a la contractació
d’emergència de forma expressa i clara en el seu article 7 el qual, sota l’epígraf de Contractació,
deia literalment: Els expedients de contractació d’obres, subministraments i assistències que es
realitzin en aplicació d’aquest Decret seran objecte de tramitació d’emergència als efectes que
preveu l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
A la vista de tot l’anterior es conclou que la inclusió d’una previsió similar en el text del Decret que
ara s’informa és essencial per garantir l’efectivitat de les mesures proposades i és absolutament
lògica i coherent amb l’emergència que es declara, ja que en cas contrari es ralentitzaria
l’execució de les mesures esmentades de forma incomprensible i contrària a l’objectiu amb el qual
han estat proposades”.

El Consell Executiu 
acorda acceptar el contingut dels informes transcrits i tenir per
complimentada la sol∙licitud de consulta del projecte de Decret mitjançant el qual es declara
la situació de sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa, s’estableixen les mesures urgents i
excepcionals de gestió dels recursos hídrics per pal∙liar i corregir els seus efectes i
s’adopten mesures provisionals, tot manifestant que aquest Consell Insular considera
absolutament necessària l’aprovació del Decret de sequera per a Eivissa però incorporant
en tot cas els instruments necessaris per garantir la seua eficàcia i efectivitat de forma
immediata.

ACORD d’esmena d'errada material en la modificació de les bases de la convocatòria
pública i oberta de concessió d’ajuts per esdeveniments que contribueixin a la
promoció turística de l’illa d’Eivissa entre l'1 d'octubre de 2014 i el 15 de maig de
2015, d'acord amb el pla de competitivitat IBIZA SLOW BREAKS.
El Consell Executiu acorda les següents esmenes d’errada material a les bases d’ajuts per
esdeveniments que contribueixin a la promoció turística de l’illa d’Eivissa:
On diu:
“La justificació de la subvenció concedida es podrà acreditar fins el 30 de setembre de 2015,
mitjançant la següent documentació que haurà d'aportar l'entitat beneficiària de la
subvenció:”
ha de dir:
“La justificació de la subvenció concedida es podrà acreditar fins el 30 de novembre de
2015, mitjançant la següent documentació que haurà d'aportar l'entitat beneficiària de la
subvenció:”
On diu:
El termini per presentar la documentació justificativa serà fins el 30 de setembre de 2015.
ha de dir:
El termini per presentar la documentació justificativa serà fins el 30 de novembre de 2015.

ACORD EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA DINAMITZACIÓ
COMERCIAL PER A ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L’ILLA D’EIVISSA, PER A
L’ANY 2015.
Acord d’aprovació de les Bases de la convocatòria d’ajudes a la dinamització comercial per
a associacions de comerciants de l’illa d’Eivissa, per a l’any 2015. S’aprova una despesa
per import de 40.000 euros per a la convocatòria.
ACORD, PER A L’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ FINAL DEL CONTRACTE PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE L'EDIFICI POLIVALENT DE CAS
SERRES.
El Consell Executiu acorda l’aprovació de la certificació final del contracte per a l’execució
de les obres de renovació de l'edifici polivalent de Cas Serres per un import total de
22.144,73 euros (IVA 21% inclòs).
ACORD D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ FINAL DEL CONTRACTE PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D'INSTAL∙LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA A
L'EDIFICI DE PISCINES ES RASPALLAR.
El Consell Exectiu acorda l’aprovació de la certificació final del contracte per a l’execució de
les obres d'instal∙lació d'una caldera de biomassa a l'edifici de piscines Es Raspallar per un
import total de 13.002,49 euros (IVA inclòs).
ACORD DE SUBVENCIÓ DIRECTA

El Consell Executiu aprova la concessió d’una subvenció directa a favor de l’entitat
Agrupació de Defensa Sanitària de Ramat Oví d’Eivissa en concepte d’ajuda per a la
realització de l’activitat sanitària per tal de donar suport a la sanitat animal a l’illa d’Eivissa i
en concret segons la memòria i el pressupost que obra a l’expedient. S’aprova la despesa
per un import màxim de 26.000 euros i el conveni instrumental regulador de les obligacions
derivades de la concessió de la subvenció directa.
ES DÓNA COMPTE
al Consell Executiu de l’aprovació de l’expedient de l’adquisició d’un
vehicle professional per al Consell Insular d’Eivissa a l’entitat mercantil AUTOMÓVILES
CITROËN ESPAÑA, S.A. amb un pressupost total de 13.462,28 euros.
ES DÓNA COMPTE
al Consell Executiu de l’aprovació de l’expedient de l’adquisició d’un
vehicle elèctric, tipus turisme, amb un pressupost total de 25.819,59 euros, a l’empresa
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A.
ES DÓNA COMPTE
al Consell Executiu de la signatura de l’annex núm.61 al Conveni
específic de pràctiques formatives que es va signar amb l’aleshores Conselleria d’Educació i
Cultura (ara Conselleria d’Educació i Universitats) del Govern de les Illes Balears (per a
l’IES Algarb) en data 2812008, que permet incorporar al llarg de la seva vigència les
relacions nominals d’alumnes que hi estan acollits. En virtut d’això, diversos alumnes de
l’IES Algarb realitzaran pràctiques d’auxiliars d’infermeria a l’Hospital Residència de Cas
Serres.

Eivissa, 23 d’octubre de 2015

