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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 27 GENER DE 2017
ACORD per acceptar els informes emesos sobre una consulta amb relació al l’estudi
d’impacte ambiental del projecte de xarxa BT i CT per a subministrament elèctric a
l’habitatge Casa Martín, del municipi de Sant Josep de sa Talaia.
En concret es tracta del següent projecte:
- Projecte línia subterrània mitja tensió i nou centre de transformació per a l’electrificació d’una
parcel·la en la zona de cala d’Hort, amb visat 12101321-01 de 10/01/2013.
- EIA de la línia subterrània mitja tensió i nou centre de transformació per a l’electrificació d’una
parcel·la en la zona de cala d’Hort, de data setembre de 2013.
Es preveu dotació de subministrament elèctric a un habitatge “Casa Martín”, amb emplaçament al
polígon 29, TM de Sant Josep de sa Talaia. Promotor: Jean Michel Martín.

Realitza aquesta sol·licitut d'informe la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per a
la seua consideració. Així, l'informe del Departament de Territori i Mobilitat (Territori) finalitza
amb aquestes conclusions:
- No és admissible una potència de 50 kW només per a un habitatge (Art. 30 Llei 6/1997 de 8 de juliol
del sòl rústic de les Illes Balears).
- No s’acredita la legalitat de l’habitatge que es pretén electrificar (llicència municipal o anterior a
1956).



- No consta projecte de BT.

L'informe dels serveis tècnics del Departament de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (Medi
Ambient), constata que "caldria aclarir definitivament el nombre de vivendes que es preveu
abastir amb aquest projecte per tal de tenir-ho en consideració en la seva valoració
ambiental i urbanística", i conclou que, una vegada aclarit aquest aspecte, el present EIA es
pot informar positivament.

Aprovar la modificació de l’apartat 7.6 de la línia 4 (ajudes econòmiques a les
delegacions federatives d’Eivissa/federacions de les Illes Balears, per a la participació
en lligues nacionals d’àmbit estatal durant el primer quadrimestre de la temporada
esportiva 20106-2017).
La modificació es fa en el sentit següent:
On diu: «7.6.- La justificació de l’ajuda s’haurà de realitzar fins al dia 30 de gener de 2017.
La memòria d’activitat podrà ser presentada fins el 30 de gener de 2017.»
Haurà de dir: «7.6.- La justificació de l’ajuda s’haurà de realitzar fins al dia 28 d’abril de
2017. La memòria d’activitat podrà ser presentada fins el 28 d’abril de 2017.»

Aprovar la modificació de l'apartat 14.6 de les bases reguladores de la convocatòria
d’ajudes a entitats sense ànim de lucre per a l’organització d’esdeveniments
esportius de nivell nacional i/o internacional a l’illa d’Eivissa a l’any 2016.
La modificació es fa en el sentit següent:
On diu: «14.6.- El darrer dia per presentar aquesta documentació al Consell d’Eivissa és el
30 de gener de 2017.»
Hauria de dir: «14.6.- El darrer dia per presentar aquesta documentació al Consell d’Eivissa
és el 23 de març de 2017.»

Eivissa, 27 de gener de 2017

