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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 7 D’ABRIL DE 2017
Rectificació de l’acord del Consell Executiu, de 4 de novembre de 2016, sobre la
pròrroga del contracte per al servei de les diferents pòlisses d’assegurances del
Consell Insular d’Eivissa.
Acord de rectificació de l’error quant al número del CIF anotat a l'empresa MAPFRE
ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA.
Acords en relació amb expedients de transports terrestres.
●

Acord de CONFIRMAR la qualificació d’infracció de caràcter MOLT GREU i la sanció
proposada de 4001,00 a l’entitat C.Y.R.E., SL. per realitzar un transport privat
complementari de mercaderies incomplint algun dels requisits de l’art 102.2 de la
LOTT. Al moment de la parada no s’acredita la titularitat de la mercaderia.

●

Acord d’IMPOSAR a l’entitat C.C.D.S.E., SL una sanció de 4.000,00 euros per una
infracció MOLT GREU per realitzar un transport discrecional de mercaderies de
caràcter públic excedint el vehicle de M.M.A. inferior o igual a 12 TM la mateixa.

Acord en relació a expedient sancionador en matèria de caça
El Consell Executiu ha pres el següent acord:
Imposar a V.C.M. una multa de 2.001 euros en concepte de sanció principal per la comissió
d’una infracció molt greu prevista a la Llei de caça i pesca fluvial consistent en realitzar
l’esport cinegètic de la caça amb escopeta a una distància menor de 100 metres, i per tant,
no respectant la distància de seguretat obligatòria, respecte de les dues construccions que
indica el SEPRONA en la seua acta-denúncia un habitatge unifamiliar i un magatzem
agrícola en ús.
Retirar la llicència de caça emesa a favor del titular V.C.M. la qual s’haurà d’entregar en les
dependències del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí d’aquest Consell Insular
en el terme de 15 dies a comptar des de el dia següent a la notificació del present acord. En

cas de no entregar la dita llicència es podran imposar multes coercitives de durada no
inferior a 15 dies hàbils, la quantia de les quals no superarà el límit màxim de 300 euros
diaris per cadascuna.
Inhabilitar a V.C.M per a l’obtenció de llicència de caça per un període de dos anys.
Mantenir el decomís de l’arma intervinguda, escopeta repetidora.
Denunciar V.C.M. davant el Jutjat competent d’Eivissa, atès que no ha dipositat l’arma
decomissada en Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil d’Eivissa.
Acord per a la concessió d’una subvenció nominativa a l’entitat FUNDACIÓ DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA D’EIVISSA per a l’any 2016
El Consell Executiu acorda aprovar la concessió d'una subvenció de 490.997,60 € a favor
de l'entitat FUNDACIÓ DE PROMOCIÓ TURÍSTICA D’EIVISSA per realitzar les actuacions
de promoció de l’oferta turística de l’illa d’Eivissa en els mercats nacional i internacional.
Acord en relació al projecte “Pla Insular de Desenvolupament"
Atesa la resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears
i president del SOIB, de 14 de març de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria de
subvencions per l’any 2017 SOIB Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, el Consell
Executiu acorda aprovar el projecte denominat “Pla Insular de Desenvolupament”, per un
pressupost total de 91.586,24 euros, dels quals 37.495,16 seran a càrrec del Consell Insular
d’Eivissa i 54.091,08 a càrrec de la subvenció que es sol·licitarà al SOIB
Informes i comunicacions.
Es dóna compte del Decret de Presidència acordant l’adjudicació de l’expedient de
contractació del subministrament i muntatge de mobiliari per a la nova oficina d’atenció al
ciutadà.
Es dóna compte de la resolució acordant l’aprovació de l’expedient de contractació del
servei per a la prestació de l’activitat de cafeteria a la planta baixa de l’edifici de la seu del
Consell Insular d’Eivissa.
Es dóna compte de la resolució acordant l’aprovació de l’expedient de contractació tramitat
per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la gestió del servei
públic, modalitat de concert, de residència i centre d’estades diürnes per a persones amb
discapacitat greument afectades amb problemes de conducta.
Es dóna compte de la signatura de l’Acord de col·laboració entre el Departament de Sanitat,
Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions del Consell Insular
d’Eivissa i la Fundació Deixalles en matèria d’inserció sociolaboral.
Eivissa, 07 d’abril de 2017

