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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 6 DE NOVEMBRE DE 2015
ACORD DE SUPORT A LA MARXA ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES DEL 7 DE NOVEMBRE.
Atès que el 7 de novembre de 2015 confluiran a Madrid milers de persones de tot l’Estat per
manifestarse contra les violències masclistes, i que Eivissa s’hi sumarà amb una
concentració al passeig de Vara de Rey; accions convocades per moviments i entitats
feministes d’arreu de l’Estat.
Atès el manifest de les entitats feministes convocants de la marxa, on s’exigeix una major
contundència de les polítiques públiques de lluita contra les violències masclistes.
Atesa la preocupació del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa per la persistència
de les violències masclista arreu de l’Estat, i també de manera concreta a l’illa d’Eivissa,
quan ja han passat 10 anys de la Llei integral contra la violència de gènere, de les
nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni d’Istambul.
Per tot això exposat, el Consell Executiu acorda:
Manifestar el suport del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa a la marxa estatal
contra les violències masclistes del 7 de novembre de 2015, a la concentració prevista al
passeig Vara de Rei d’Eivissa del mateix dia, i al manifest 
(adjunt)
de les entitats
convocants.
ACORD PER SIGNAR EL CONVENI PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS INSULARS
PER A LA GESTIÓ DE LA XARXA DE DEIXALLERIES
Vist l’expedient tramitat per la formalització del “Conveni de col∙laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars per a la gestió
de la Xarxa de Deixalleries 2015”, Vist que es tracta d’un servei públic d’interès general per
a tota la ciutadania de l’illa d’Eivissa, necessari per a l’adequada gestió dels residus, i vistos
els informes tècnics favorables:

S'aprova la concessió d’una subvenció directa per import de 40.000 € a la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis Públics Insulars d’Eivissa per a la gestió de la Xarxa Insular de
Deixalleries.
S'aprova el Conveni per formalitzar i regular els termes de la subvenció.
ACORD per redactar un document en el que es recull el finançament de projectes per
part dels Fons de Cohesió FEDER 20072013.
El Consell Insular d'Eivissa va ser beneficiari del programa operatiu FEDERFons de
Cohesió 20072013 amb una subvenció global inicial de 3.000.000 euros, per al
cofinançament del 80% de les obres per a la gestió de residus domèstics i per al tractament
de l’aigua. Un projecte que inclou també que el Consell es farà càrrec de l'actualització d'un
manual on s'actualitzin els projectes subvencionats amb aquests Fons Feder.
ACORD de sanció en màteria de transports.
Acord d’imporsar una sanció de 6.001 euros per la comissió d’una falta molt greu en matèria
de transports a una persona resident a Sant Antoni de Portmany per realitzar un transport
públic discrecional de viatgers en turisme sense disposar d’autorització. Els fets varen
ocòrrer el dia 26 d’agost de 2013. La persona denunciada realitzava el transport de 4
viatgers pel terme municipal de Sant Josep de sa Talaia a canvi d’un preu (30 euros) sense
disposar d’autorització.
Eivissa, 6 de Novembre de 2015

