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 2 DE JUNY DE 2017
APROVAR I'encomana de gestió directa del Consell lnsular d'Eivissa a FECOEV per a
l'execució de l'activitat consistent en la realització i producció de dos concerts de
música dins el programa anomenat Estiu Jove 2017.
L'import destinat a la producció i realització del programa Estiu Jove 2017 ascendeix a la
quantitat màxima 341.500 euros, i consistiran en dos concerts:
15 de juliol de 2017 a les 19:30 hores.
Artistes:
- La Oreja de Van Gogh
- Blaumut
- Wind Rose
1 de setembre de 2017 a les 19:30
Artistes:
- Sopa de Cabra
- Maldita Nerea
- Tonto
El lloc de celebració serà al recinte exterior de Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa.

ACORD per acceptar els informes transcrits respecte de l’avaluació d'impacte
ambiental del projecte de defensa i canalització del torrent “es Canal Llarg”, del
municipi de Sant Josep de sa Talaia.
El projecte objecte de tràmit ambiental consisteix en un conjunt d'actuacions de defensa i
canalització del torrent Es Canal Llarg per tal de poder legalitzar les actuacions objecte de
l'esmentat expedient sancionador.
En concret es proposa la canalització del torrent per al lateral de la pista de tennis existent,
mitjançant l'execució de murs de maçoneria longitudinals i de defensa, que evitin la incursió
d'aigua a les edificacions de la finca

Les principals accions previstes són:
-Regularització del terreny a la zona que serà ocupada pel llit de la nova llera.
-Execució d'excavacions i reblits al tram mitjà de la nova llera per garantir un pendent mínim
de desguàs a la llera del 2%, evitant el seu estancament.
-Execució de murs longitudinals i de defensa de les edificacions en diversos trams de la
nova llera amb excavació per a la seva fonamentació.
El conjunt de les actuacions del projecte s'ubiquen a les proximitat de la costa sud del
municipi de sant Josep entre els nuclis de Es Cubells i Vista Alegre i en concret a les
proximitats de la serra coneguda com des Castellans.
A la zona on es projecten les actuacions objecte de tramitació ambiental s'han realitzat en el
passat tota una sèrie d'accions consistents en la construcció d'infraestructures a la zona de
domini públic hidràulic ocupat per la llera original del torrent. En concret, l'obertura d'un vial
de 946 m de longitud i 3 m d'amplada, desmunt i terraplenament, instal·lació de 2 escales de
fusta a la llera del torrent i habilitació d'una zona de vianants en el tram final del torrent .
Sobre aquestes actuacions existeix un expedient sancionador per part de la Direcció
General de Recursos Hídrics .
L'informe del tècnic de Medi Ambient senyala que necessitat de presentar un estudi
d'alternatives, i que:
"
com a mínim s'hauria de presentar com alternativa la recuperació del curs del torrent i del conjunt
dels terrenys al seu estat original, procedint a l'eliminació de les infraestructures o part de les que
ocupen la zona de dominí públic hidràulic
".

L'informe del tècnic d'Ordenació del Territori senyala que:
"
atès que les obres que han afectat la llera del torrent s’han efectuat sense les corresponents
autoritzacions administratives i algunes d’elles són il·legalitzables, es considera queno pot
autoritzar-sela canalització del torrent fins que totes les obres que l’han afectat s’hagin legalitzat o
s’hagi restituït l’estat original. En cas contrari, s’estaria basant la modificació del curs del torrent en
actuacions il·legals".

Finalment, l'informe del tècnic de Patrimoni senyala que
"
Just a la seua desembocadura d'aquest torrent consta a les cartes arqueològiques el jaciment
identificat amb el codi "H III-02 can Pouet", amb abundant ceràmica del segle II-I aC, molt a prop del
jaciment des cap Negret.
El projecte preveu la demolició d'una pista de tennis i la modificació del curs del torrent, cosa que
comportarà importants moviments de terres, en un tram situat a recés del puig des Cocons i a prop
d'una zona de conreu. A més consten altres jaciments a la zona.
Per tot això, s'imposa un pla de control arqueològic de moviments de terra que haurà de ser
incorporat al projecte i aprovat pel departament de Patrimoni.”

Una vegada aprovats aquests informes, es té per contestada la consulta i es remet el
present acord a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

DONAR COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de la signatura (en data 17
de maig 2017) del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa, Federació
Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i
Formentera, APFEM, ASPANADIF i Asperger Ibiza i Formentera per a la difusió i
desenvolupament del programa «Juntos Somos Capaces- Junts Ho Podem Fer»
d'integració laboral de persones amb discapacitat Intel·lectual i malaltia mental de Fundació
Mapfre, amb l’assistència tècnica proporcionada per la Fundación KONEC-TA.

DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement de l'aprovació de l'adquisició
de servidors informàtics per al Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema d’adquisició
centralitzada del Patrimoni de l’Estat.
S'aprova la despesa màxima corresponent amb un pressupost total de 32.424,87 € i la seva
adquisició a l’empresa ESPRINET IBERICA S.L.U.

DENEGAR la sol·licitud de l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. per ampliar el
termini de la licitació de les obres de millora de fluïdesa i seguretat de la carretera C-733,
del kilómetre 1'5 al kilómetre 5'5 i variant al nucli urbà de Jesús.
Es denega la petició en considerar que totes les empreses interessades han pogut disposar
al seu moment de la documentació necessària per efectuar les seues ofertes.

APROVAR la proposta de rectificació de les errates detectades en l'oferta pública del
Consell Insular d'Eivissa de l'any 2015 a les bases específiques per a la selecció i
provisió definitiva d'una plaça de tècnic mitjà de gestió.
A les bases específiques per a la selecció i provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na,
concretament a la lletra j) del punt segon referent als requisits de les persones aspirants,
on diu « Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat),
de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la
recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46, de 12-04-2016),
correcció d’errates (BOIB núm. 47, de 14-04-2016)»
ha de dir « Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell C1 (nivell de
domini funcional efectiu) de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública
(BOIB núm. 46, de 12-04-2016), correcció d’errates (BOIB núm. 47, de 14-04-2016)»
A les bases específiques per a la selecció i provisió d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana
concretament a l’apartat 5.1 del punt cinquè corresponent al Tribunal qualificador,

on diu : President/a: Titular: Sra. Marienna Sánchez- Jáuregui; suplent: Sra. Conchita
Rebollo Martínez
ha de dir: "President/a: Titular: Sra. Marienna Sánchez- Jáuregui; suplent: Sra. Conchita
Rebollo Laserna"

EXPEDIENTS DE TRANSPORTS

IMPOSAR al particular S.R.E.O. una sanció de 4.001 € per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR a l'empresa P.E.P.P.P. S.L. una sanció de 4.001 € per la comissió d’una infracció
de caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
DECLARAR la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa M.I. S.L. pel 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 2800,70 € .
IMPOSAR a l'empresa E.T. S.A. una sanció de 2.001 € per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR a l'empresa T.B. 2010 S.L.. una sanció de 1.001 € per la comissió d’una infracció
de caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR al particular S.T.B. una sanció de 4.000 € per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR a l'empresa C. S.L. una sanció de 4.000 € per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR a l'empresa D.C.S. S.L. una sanció de 4.000 € per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR a l'empresa T.J.B.R. S.L. una sanció de 1.500 € per la comissió d’una infracció
de caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR a l'empresa T.C.P. S.L. una sanció de 2.001 € per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
IMPOSAR a l'empresa D.C.S. S.L. una sanció de 2.001 € per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres.
DECLARAR la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa S. 25 T.V. S.L. pel
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 2800,70 € .

DECLARAR la terminació de l'expedient sancionador a l'empresa T. S.A. pel 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 2800,70 € .

