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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 17 DE FEBRER DE 2017
Acord en relació amb l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, del subministrament d’un vehicle autoescala per al
Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament del Consell Insular d’Eivissa.
El Consell Executiu acorda SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte de
subministrament d’un vehicle autoescala per al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament del
Consell Insular d’Eivissa a l’entitat mercantil “FLOMEYCA, S.A.”, amb un import total de
715.332,64 €, amb els següents terminis:
- Termini d’entrega: 9 mesos.
- Termini de mantenimient gratuit: 2 anys.
- Termini de garantia del carrossat: 2 anys.
- Termini de garantia de l’autobastidor: 12 mesos.
- Termini de garantia de peces del carrossat: 3 anys.

Acord en relació amb la sol·licitud d’abonament dels interessos de demora pel retard
en el pagament de certificacions en el contracte subscrit per a l’execució de les obres
de l’escoleta infantil pública a Sant Agustí d’es Vedrà.
El Consell Executiu acorda ABONAR la quantitat de 10.374,52 euros en concepte
d'interessos de demora pel retard en el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10 i final/liquidació en el contracte subscrit en data 14/10/2009, entre el Consell Insular
d'Eivissa i UTE SANT AGUSTÍ per a l'execució de les obres de l'escoleta infantil pública a
Sant Agustí des Vedrà.

Acord en relació a l’aprovació del “Contracte-programa per a la regulació de les
condicions de prestació del servei regular d’autobús entre Cala de Bou i Sant Josep
de sa Talaia.
El Consell Executiu acord APROVAR el “Contracte-programa entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per
carretera “Voramar el Gaucho, S.L.” (IB-05) per a la regulació de les condicions de prestació
del servei regular d’autobús entre Cala de Bou i el nucli urbà de Sant Josep de sa Talaia, el
seu ANNEX i la seua signatura per la Presidència de la Corporació, que suposarà al CIE la
compensació a l’empresa concessionària d’una quantia màxima de 61.982,53 euros pels
serveis realitzats fins 31 de desembre de 2016.
Acord en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’empresa “Autobuses San Antonio, S.A.”, per al transport gratuït subvencionat dels
titulars de la “Targeta daurada”, per a pensionistes i majors de 65 anys.
El Consell Executiu acorda APROVAR el “Conveni de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers
per carretera “Autobuses San Antonio, S.A.”, per al transport gratuït dels titulars de la
“Targeta Daurada” per a pensionistes i majors de 65 anys” i la seua signatura, el qual
suposa una compensació per part del Consell Insular d’Eivissa a l’empresa concessionària
de 86.764,80 euros pels serveis realitzats fins 31 de desembre de 2016.
Acords en relació a expedients de sanció en matèria de transports terrestres.
●

Acord d’IMPOSAR a l'entitat C.P.A., SL una sanció de 4001,00 euros per la
comissió d’una infracció MOLT GREU consistent en la realització de transport públic
de viatgers sense disposar del títol habilitant.

●

Acord d’ESTIMAR les al·legacions presentades per l’entitat A.S.C.V.L. i
DECLARAR l’arxiu de les actuacions practicades per haver quedar fefaentment
acreditada l’exenció de responsabilitat en els fets denunciats.

Acord en relació amb la consulta respecte de l’avaluació d’impacte ambiental
simplificada del projecte de construcció d’un habitatge a Cala Vedella (Sant Josep de
sa Talaia).
Es tracta d’un projecte modificat de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat que ja està
executat. La justificació de la modificació del projecte original és que durant el transcurs de
les obres i amb la finalitat de optimitzar el desenvolupament d’aquestes el promotor planteja
la modificació i presenta a l’administració competent la corresponent instància de
modificació del projecte original: cobrir el pati i afegir una terrassa coberta, eliminar el
dormitori situat al costat de l’estar menjador, eliminació escala exterior de connexió amb
l’annex, i modificar la ubicació de la piscina, proposant apropar-la a la casa.

Per part del Departament de Territori, s’informa que la forma geomètrica i la superfície de la
parcel·la que figura en la documentació aportada no coincideix amb la forma geomètrica i la
superfície que consta en el projecte bàsic amb referència municipal i informació
complementària informat favorablement per la CIOTUPHA en la sessió celebrada el dia 19
de juliol de 2013.
Per part del Departament de Medi Ambient, s’informa que s’està d’acord amb el document
ambiental aquest projecte modificat d’aferrar la posició de la piscina a l'habitatge unifamiliar,
redueix significativament el nivell de impacte per reduir-se la superfície d’afecció i per evitar
la ocupació a la zona de terreny que ja presenta un major nivell de revegetació forestal.
El Consell Executiu ACORDA acceptar el contingut dels informes tècnics i tenir per
contestada la consulta.

Acord de concessió de subvenció al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament
Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera per a l’any 2016
El Consell Executiu ACORDA concedir i reconèixer l’obligació de pagament d’una
subvenció directa, a favor del Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i
Formentera (GALDREF) per a l’execució de programes de desenvolupament rural i pesquer,
de conformitat amb la memòria, el pressupost i la justificació de les despeses presentades
davant aquest Consell Insular, amb un total de 9
 0.330,87 euros.
Acord d’elevar a la comissió per a la concessió dels Premis al Mèrit Ciutadà de l’Illa
d’Eivissa 2017 les següents candidatures:
- Atès el seu paper fonamental en l’organització d’esdeveniments relacionats amb el
motociclisme, organització de campionats tant d’àmbit nacional com internacional, la
creació de la primera escola de motociclisme a Eivissa per la promoció entre els nens de
l’esport del motor, el Consell Executiu vol reconèixer els seus mèrits i proposa el
Motoclub de Formentera i Eivissa, per a la consecució d’un Premi al Mèrit Ciutadà de
l’illa d’Eivissa.
- Per l’encomiable tasca que realitza el seu Centre de rehabilitació neurològica, el qual
atén no només pacients amb esclerosi múltiple, sinó també malalts de Parkinson,
esclerosi lateral, accident cerebrovascular o lesions medul·lars. Perquè compta amb més
de 140 socis i pel seu declarat objectiu, que és atendre de forma integral i
individualitzada tots i cadascun dels afectats que hi acudeixen buscant ajuda, el Consell
Executiu vol reconèixer els mèrits de l’Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y
Formentera (AEMIF), fundada el 1997 i declarada d’utilitat pública pel Ministeri d’Interior,
i la proposa perquè sigui reconeguda amb el Premi al Mèrit Ciutadà de l’illa d’Eivissa.
- Per la seua encomiable tasca com a organitzador de la Volta a Eivissa en BTT, la volta
per etapes més important d’Espanya i una de les millors del món, i com a impulsor,
dinamitzador i col·laborador de moltes altres activitats esportives, però també per
promoure l’esport al costat del turisme, ja que el seu anhel va ser que Eivissa fos
coneguda no tan sols pels seus atractius etnològics, patrimonials i paisatgístics, sinó per
la pràctica esportiva, especialment fora de la temporada alta, el Consell Executiu vol
reconèixer els seus mèrits i proposa que el Sr. Bartolomé Planells Sáez (Eivissa,

1972-2014) sigui reconegut, a títol pòstum, amb el Premi al Mèrit Ciutadà de l’Illa
d’Eivissa.
Comunicació al Consell Executiu: ES DÓNA COMPTE de la firma de l’addenda de
pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Fundació
bancària “la Caixa”, per al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran, fins
al 31 de desembre de 2017.

Eivissa, 17 de febrer de 2017

