Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 28 D’ABRIL DE 2017

Acord en relació amb la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament
de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2017.
Aprovar la convocatòria que inicia l’expedient de línies d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2017, amb l’objecte
de garantir la pervivència del teixit social agrari i ramader i, que consta a l’expedient
administratiu.
Aprovar l'extracte de la convocatòria de línies d’ajudes específiques per al desenvolupament
de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2017, que consta a l’expedient
administratiu de referència.
Aprovar les despeses per atendre les obligacions que es derivin de l’esmentada
convocatòria i a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries de l’any 2017, amb un
total de 388.000 €.
Ajudes a l’agricultura ecològica: 16.000 €.
Ajudes per a les cooperatives agràries: 146.000 €.
Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris: 70.000 €.
Ajudes a les cooperatives agrícoles, per a la sembra d’espècies farratgeres: 40.000 €.
Ajudes per al foment de l’ús de plàstics biodegradables en substitució dels tradicionals:
12.000 €.
Ajudes per a la pèrdua d’animals reproductors de l’espècie ovina i/o cabrum com a
conseqüència d’atacs de cans: 2.000 €.
Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica
i arbres fruiters de secà tradicionals: 18.000 €.
Ajudes a les entitats associatives agràries: 78.000 €.
Ajudes a les finques col·laboradores: 6.000 €.

Acord en relació amb la devolució de la fiança definitiva dipositada per l’adjudicatari
en l’expedient núm. 000003/2015-CNT, per a les obres de reparació de deficiències del
ferm en diferents punts de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa.
ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte subscrit en data en data
10 d'agost de 2015, entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil “ISLASFALTO
S.L.”, per a l'execució de les obres de reparació de deficiències del ferm en diferents punts
de la xarxa viària del Consell d'Eivissa, que el contractista va constituir mitjançant aval
bancari per un import de 14.888,75€ a la Tresoreria d’aquesta Corporació.

Acord en relació amb la devolució de la garantia definitiva de l’expedient núm.
41/08-AB, del Servei per a la redacció de l’avantprojecte i projecte constructiu per a la
millora de la fluïdesa i de la seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500,
condicionament de la travessera de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús i variant del
mateix.
ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte en data 17 d'agost de
2009, entre el Consell Insular d’Eivissa i la UTE "GENTINSA INGENIERÍA, SL I EQUIPO
ESTIU, SL" del servei per a la redacció de l'avantprojecte i projecte constructiu per a la
millora de la fluïdesa i de la seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+00,
condicionament de la travessera de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús i variant del
mateix, que el contractista va dipositar mitjançant assegurança de caució per un import de
16.730,00€ a la Tresoreria d’aquesta Corporació.

Acord en relació amb l’expedient de contractació núm. 000031/2016-CNT, tramitat per
a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del subministrament d’un vehicle tipus
autoescala per al servei d’Extinció d’Incendis i Salvament del Consell Insular
d’Eivissa.
ADJUDICAR el contracte a l’entitat mercantil “FLOMEYCA, S.A.” per un import de
591.184,00 € (IVA exclòs), al que li correspon la quantitat de 124.148,64 € en concepte
d’IVA (21%), amb un import total de 715.332,64 €, amb els següents terminis:
- Termini d’entrega: 9 mesos.
- Termini de manteniment 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.

Acords en relació expedients de transports terrestres
●

DESESESTIMAR en la seua totalitat les al·legacions formulades per l’entitat P. SL a
la proposta de resolució dictada per l’instructor de l’expedient. CONFIRMAR la

●

●

●

●

sanció imposada de 4000,00 € segons l’establert a l’art 143.1.h de la LOTT, per la
comissió d’una infracció MOLT GREU.
MPOSAR a R.M.A.M. una sanció de 4001,00 € per incompliment de l’article 42 de la
LOTT, per circular el vehicle amb matrícula de la seua titularitat des d’Eivissa fins a
Sant Antoni de Portmany, realitzant un transport de mercaderies de caràcter públic
mancant de títol habilitant.
DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver procedit l’entitat T.F.,
SL 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 €.
DECLARAR la terminació de l’expedient per haver procedit J.T.T. 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 €.
DECLARAR la terminació de l’expedient per haver procedit l’entitat P., SL 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 2800,00 €.

Acord d’aprovació del “Projecte de millora del paviment i adequació de l’equipament
vial de la carretera PMV-812.1, des del PK 0+000 i el PK 11+845”.
Acord de prendre en consideració i aprovar inicialment el “Projecte de millora del paviment i
adequació de l’equipament vial de la carretera PMV-812.1, des del PK 0+000 al PK
11+845”.
El projecte té un pressupost total, IVA inclòs, de 1.790.387,74 €. Considerant així mateix un
pressupost de l'1 per cent de l'execució material de l'obra per a la conservació, protecció i
enriquiment del patrimoni històric o el foment de la creativitat artística de 12.434,11 €,
resulta un pressupost per al coneixement de l’administració de 1.802.821,85 €.

Acord en relació a una una línia de subvencions en matèria de prevenció, reutilització
i reciclatge de residus
CONVOCAR una línia de subvencions en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge de
residus a entitats sense ànim de lucre amb un límit màxim de 80.000 €.
La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció, reutilització i el reciclatge
de residus domèstics a l’illa d’Eivissa i, per tant, contribuir a assolir una gestió més
sostenible i un estalvi de recursos naturals i, al mateix temps, donar compliment als
objectius establerts a la normativa vigent.
L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la implantació de projectes de prevenció,
reutilització i reciclatge de residus domèstics a l’illa d’Eivissa que incloguin actuacions en els
següents àmbits:
-Dependències pròpies.
-Projectes dirigits a la ciutadania.
Les actuacions subvencionables en els diferents àmbits poden ser:
a.- Ambientalització de compres (establiment de pautes de compra amb criteris de
prevenció, reutilització i reciclatge/reciclabilitat).

b.- Actuacions per a la prevenció de la publicitat i premsa gratuïta, i del paper que no
constitueix envàs en general.
c.- Promoció de la reparació i reutilització d’equips i productes (mercats de segona mà,
proves pilot de bolquers reutilitzables, etc.).
d.- Actuacions per a l’estalvi d’envasos (foment de la reutilització de bosses o d’altres
elements, evitar el sobreembalatge, afavorir els sistemes de dipòsit, devolució i retorn,
substitució de productes d’un sol ús per productes reutilitzables, etc.).
e.- Campanyes de conscienciació de prevenció, de reutilització i/o de reciclatge generals o
específiques (promoció del consum immaterial, promoció de bones pràctiques i ús
responsable del paper, conscienciació del malbaratament alimentari, etc.).
f.- Elaboració de materials didàctics (vídeos, audiovisuals, etc.).
g.- Tallers per reciclar residus i convertir-los en nous objectes útils.
h.- Altres actuacions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
Cada entitat pot sol·licitar més d’un projecte, però en cap cas cada entitat podrà rebre més
de 18.000 €.

Acord en relació a l’expedient de contractació incoat per adjudicar les obres de
millora de fluïdesa i seguretat de la carretera C-733, del PK 1+500 al PK 5+500 i variant
al nucli urbà de Jesús.
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules Administratives
Particulars que regiran el contracte.
Segon.- Declarar la tramitació ordinària de l’expedient de contractació i adjudicar el
contracte mitjançant procediment obert.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per l’import de 17.125.938,75 € al que li
correspon en concepte d’IVA la quantitat de 3.596.447,14 €, amb un pressupost total de
20.722.385,89 €.
Acord en relació a l’expedient de contractació incoat per adjudicar el servei de
direcció de les obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del pq
1+500 al pq 5+500 i variant al nucli de Jesús.
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules Administratives
Particulars que regiran el contracte.
Segon.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte
pel procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 495.251,82 € (sense IVA) al qual
li correspon en concepte d’IVA la quantitat de 104.002,88 €, amb un pressupost total de
599.254,70 €.

Informes i comunicacions.

Escrit de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat
i Relacions amb Entitats i Associacions, en substitució de la consellera executiva del
Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i
Habitatge, per donar compte de la resolució núm. 2017000006, mitjançant la qual
s’adjudica el contracte de l’expedient de contractació núm. 000030/2016-CNT, tramitat
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment i
hostalatge dels servidors web del Consell Insular d’Eivissa.

Escrit del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports
i Joventut, per donar compte de la resolució núm. 2017000024, mitjançant la qual
s’aprova la concessió de les ajudes econòmiques per a entitats juvenils sense ànim
de lucre, clubs nàutics i ajuntaments de l’illa d’Eivissa, per a l’any 2016.

Eivissa, 28 d’abril de 2017

