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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 16 DE MARÇ DE 2017

Acord en relació amb l’expedient d’aprovació del Projecte bàsic i d’execució de
reforma de l’edifici principal i adequació d’infraestructures existents a l’Hipòdrom de
Sant Rafel.
El Consell Executiu acorda prendre en consideració el projecte esmentat, aprovar-lo
inicialment i practicar-ne l’exposició pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
termini de 20 dies.
Acord en relació amb expedient de transports terrestres.
El Consell Executiu ACORDA declarar la terminació de l’expedient sancionador a l’entitat
T.J.I., SL per haver procedit al pagament voluntari de la sanció proposada en l’acord d’inici,
amb la reducció del 30% legalment prevista, per la qual cosa s’ha fet un pagament de
700,70 € en relació amb els fets denunciats de comissió d’una infracció de caràcter MOLT
GREU.
Acord en relació a la Norma Territorial Cautelar.
El Consell Executiu acorda acceptar l’informe tècnic així com la redacció definitiva de la
Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten mesures provisionals per assegurar la
viabilitat i l’efectivitat de la modificació del Pla Territorial Insular d’Eivissa per tal de remetre
còpia de tot l’expedient administratiu a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears als
efectes de sol·licitar la declaració ambiental estratègica de la norma territorial.
El Consell Executiu elevarà l’expedient al plenari de la corporació, una vegada la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears hagi formulat la declaració ambiental estratègica de la
norma territorial.
Acord en relació al contracte d’adjudicació del subministrament d’energia elèctrica
d’alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular
El Consell Executiu acorda l’aprovació de l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
Administratives Particulars que regiran el contracte d’adjudicació del subministrament
d’energia elèctrica d’alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular

d’Eivissa. Es declara de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el
contracte pel procediment obert. La despesa serà per un import total de 1.755.927,80 € per
un període de dos anys.
Informes i comunicacions:
Es dóna compte de l’escrit del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut, en relació amb la signatura del Conveni entre el Consell Insular
d’Eivissa, el Consell Insular de Formentera, l’Ajuntament d’Eivissa, l’Ajuntament de Santa
Eulària, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la col·laboració en la posada en funcionament
de la campanya “Històries del català” a les illes d’Eivissa i Formentera, any 2016.
Es dóna compte de l’escrit del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut, per donar compte de la resolució acordant l’adjudicació de
l’expedient de contractació del servei de l’activitat de bar/cafeteria a les Piscines del
Complex Esportiu Es Raspallar-Sa Blanca Dona.
Eivissa, 16 de març de 2016.

