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, 23 DE JUNY DE 2017
ACORD per aprovar la convocatòria de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa
per al curs 2016-2017.
S'aprova també una dotació econòmica d'aquestes ajudes per un import total de 550.000 €.
Els estudis objecte d’aquestes ajudes hauran de ser títols oficials cursats a centres de tot
Espanya, presencials i amb validesa a tot l’Estat espanyol, i es divideixen en dues
modalitats:
●
●

Modalitat A: Ajudes per a estudiants que cursen els seus estudis fora de l’illa
d’Eivissa
Modalitat B: Ajudes per a estudiants que cursen els seus estudis a l’illa d’Eivissa

En concret, són objecte d’aquestes ajudes:
a)Els següents estudis presencials cursats fora de l’illa d’Eivissa:
1.Estudis universitaris de grau.
2.Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, sempre que no puguin cursar-se a l’illa
d’Eivissa.
3.Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, quan també s’imparteixin a l’illa, en el
cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s’haurà
d’acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament d’Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa.
b)Els següents estudis cursats a l’illa d’Eivissa:
Estudis universitaris de grau presencials i no presencials.
Els 550.000 € es distribueixen de la següent manera:
- Modalitat A: Ajudes per a estudiants que cursen els seus estudis fora de l’illa d’Eivissa:
500.000 € (la quantia individual màxima serà de 1.800 €).
- Modalitat B: Ajudes per a estudiants que cursen els seus estudis a l’illa d’Eivissa: 50.000 €
(la quantia individual màxima serà de 450 €.
Aquestes bases es publicaran al BOIB.

ACORD per aprovar la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió
d’ajudes per al manteniment de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del
Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2017.
S'aprova també una dotació econòmica d'aquestes ajudes de 125.000 euros.
Podran sol·licitar aquestes ajudes econòmiques les entitats locals de l’illa d’Eivissa i les
associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes a Eivissa, bé siguin de mares i
pares d’alumnes, de vesins o culturals, que hagin gestionat o gestionin una biblioteca
integrada a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa, entre l’1 d'octubre de
2016 i el 30 de setembre de 2017.
Seran objecte de subvenció les despeses corrents ocasionades pel manteniment i pel
funcionament del servei bibliotecari i les despeses inventariables ocasionades per
l'adquisició de fons bibliogràfic i/o audiovisual, per l'adquisició de mobiliari i per l'adquisició
d'equips informàtics i de reproducció audiovisual i multimèdia que garanteixin l'accés a la
informació i als continguts de la biblioteca.
L’import màxim de les ajudes a cada biblioteca serà de 18.000 €.
S’estableix un termini de presentació de les sol·licituds de 10 dies que s’inicia l’endemà de
la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

APROVAR l’autorització i el compromís de despesa per import de 38.749,50 € a
l’Asociación de Amigos de la Ópera de Ibiza.
Aquesta ajuda correspon a la justificació de la subvenció directa per la realització del X
Festival d’Òpera d’Eivissa 2016, amb la representació de l’obra Madama Butterfly, de
Giacomo Puccini, que va tenir lloc els dies 5, 7, 9 i 11 de setembre de 2016 al Palau de
Congressos d’Eivissa, a Santa Eulària des Riu.

APROVAR la convocatòria d’ajudes per a l'organització de fires d'artesania a l'illa
d'Eivissa, per a l’any 2017
Aquesta ajuda té una dotació econòmica de 50.000 euros.
Seran objecte de subvenció l'organització de fires de productes artesans organitzades per
associacions d'artesans, realitzades entre el dia 1 de gener i el dia 15 d'octubre de 2017,
ambdós inclosos, que consisteixin en l'exposició i comercialització dels productes elaborats
pels artesans que hi participin.
Són despeses subvencionables les derivades de l'organització de fires d'exposició i
comercialització de l'artesania realitzades a l’illa d’Eivissa, en les quals hi participin,

essencialment, artesans amb carta d'artesà, mestre artesà o empreses amb Document de
Qualificació Artesanal, dels quals al menys un 50% hauran de tenir taller a Eivissa.
A aquests efectes es podran subvencionar:
- Material i articles promocionals (fullets, targetes de presentació, catàlegs, etc) de la fira.
- Despeses derivades directament del muntatge de la fira o l’activitat: lloguer d’espais,
lloguer de carpes, lloguer o adquisició de mobles expositors, cost del muntatge i
desmuntatge dels estands i trasllat dels productes per mitjans aliens, dins de l'illa d'Eivissa.
- Despeses financeres o d'assessoria jurídica i d'administració directament relacionats amb
l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 40.7 del TRLS.
En cap cas, seran considerades despeses subvencionables:
- Les despeses que no compleixin l’objecte de la convocatòria.
- Les despeses subvencionables, però l’import de les quals, en la seua realització, sigui
superior al valor de mercat.
- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions
administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, com és el
cas de l’IVA.
Les sol·licituds es dirigiran a la Presidència del Consell Insular d’Eivissa i es presentaran en
el Registre General d’Entrada de la mateixa Institució (avinguda d’Espanya, 49, planta
baixa, tel. 971 19 59 00) o en qualsevol de les formes establertes a l’article 16 de la Llei
39/2015.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptadors a
partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

APROVACIÓ de la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular
d’Eivissa 2017, pel que fa al Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Jovent
S’inclou un conveni de col·laboració amb la Fundació Illes Balears per a la gestió del Museu
Etnogràfic d'Eivissa. El seu objectiu és ajudar a la Fundació Illes Balears en l’assumpció de
les despeses que se’n derivin del manteniment i de la inversió en els immobles on s'ubica el
Museu Etnogràfic d'Eivissa, durant l'any 2017. La quantitat és de 63.000 €.

APROVACIÓ de la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular
d'Eivissa per a l'any 2017, en matèria de Serveis Socials.
S’inclou una nova línia de subvenció destinada a entitats sense ànim de lucre que realitzen
activitats de oci i temps lliure pels mesos d’estiu destinats a persones amb discapacitat, d’un
total de 50.000 €.
S’inclou també una subvenció directa al Centre Penitenciari d’Eivissa per l’edició de la
revista «Paso a paso» per l’any 2017, de 1800€.

APROVACIÓ de la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular
d’Eivissa 2017, pel que fa a la Secció de Promoció Turística del Departament de
Turisme.
S’afegeixen les subvencions destinades als ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a la realització
de diverses actuacions promocionals en matèria turística, mitjançant el procediment de
concessió de forma directa, per import màxim de 25.000 euros a cadascun dels ajuntaments
de l’illa d’Eivissa.

APROVA la proposta per modificar la instrucció per a la contractació socialment
responsable i sostenible pel Consell Insular d'Eivissa.
L’experiència acumulada en aquestos primers mesos d’aplicació de les instruccions
aconsella modular la seua aplicació en atenció a l’estructura organitzativa del Consell
Insular i dels mitjans personals i materials dels quals disposa, per tal de garantir el
funcionament correcte i la introducció progressiva en la contractació pública de
consideracions de tipus social i mediambiental.
Així, respecte al redactat original, s'efectuen les següents modificacions:
-Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 4, que queden redactats de la manera següent:
2. En funció de l’objecte del contracte, l’òrgan de contractació podrà incorporar en els plecs de
clàusules administratives particulars els criteris socials i ambientals previstos en la present Instrucció,
i també podrà adaptar o ampliar el seu contingut a les característiques del contracte, fins i tot
incrementant els percentatges o els barems establerts per a les millores socials i les condicions
especials d’execució.
En cada cas, l’òrgan de contractació determinarà si els esmentats criteris s’incorporaran com a
criteris d’adjudicació o com a condicions d’execució.
3. Els òrgans de contractació poden considerar que les característiques del contracte, l’objecte o
l’oferta de mercat no resulten apropiades per a la incorporació d’alguna o algunes de les clàusules
contengudes en la present Instrucció –siguin criteris d’adjudicació o condicions d’execució–, o que és
procedent minorar part del seu contingut o dels percentatges establerts. En els casos en què no
s’incorpori cap de les clàusules contengudes en la present Instrucció, l’òrgan de contractació emetrà
un informe motivat que s’incorporarà a l’expedient.

-Es modifica l’article 8, que queda redactat de la manera següent:
Article 8. Disposicions generals
D’acord amb allò assenyalat a l’article 4.2, els criteris de caràcter social i ambiental poden ser
inclosos en tots els procediments de contractació. Així, l’òrgan de contractació determinarà el criteri o
els criteris d’adjudicació de caràcter social i ambiental més idonis per a cada contracte entre els
assenyalats als articles 10 i 11.
Segons el que s’ha exposat, els plecs de clàusules administratives particulars podran incorporar, als
efectes de valorar les proposicions i determinar la millor oferta d’acord amb paràmetres qualitat-preu,
criteris d’adjudicació vinculats amb la finalitat del contracte que valorin aspectes de caràcter social i
ambiental.

-Es modifica l’apartat quart de l’ article 9, que queda redactat de la manera següent:
4. A aquestos efectes tant els criteris socials com els criteris ambientals tendran per separat una
ponderació mínima del 5 % i màxima del 15 % sobre el total del barem.

-Es modifica l’apartat primer i se suprimeix l’apartat quart de l’article 12, que queda redactat
de la manera següent:
Article 12. Disposicions generals
1. D’acord amb l’establert a l’article 4.2, en els plecs de clàusules administratives particulars dels
contractes que hagi de licitar el Consell Insular d’Eivissa es poden incorporar les condicions especials
d’execució de caràcter social i ambiental establertes en el present capítol.
5è. Es modifica el primer paràgraf de l’article 13, que queda redactat de la manera següent:
Article 13. Condicions especials d’execució de caràcter social
D’acord amb l’establert a l’article 4.2, els plecs de clàusules administratives particulars poden
incorporar les condicions especials d’execució de caràcter social següents:
6è. Es modifiquen els apartats primer i tercer de l’article 14, que queden redactats de la manera
següent:
Article 14. Condicions especials d’execució de caràcter ambiental
1. Els plecs de clàusules administratives particulars poden incorporar les condicions especials
d’execució de caràcter ambiental adaptades a les característiques, els imports i els objectes
contractuals.
3. Les prescripcions tècniques en matèria ambiental adquiriran caràcter de condicions especials
d’execució del contracte i podran establir-se, entre d’altres, per als següents contractes:
1) Paper per a còpies i paper gràfic.
2) Productes i serveis de neteja.
3) Equips TIC oficines.
4) Construcció.
5) Transport.
6) Mobiliari.
7) Electricitat.
8) Serveis d’alimentació i càtering.
9) Productes tèxtils.
10) Productes i serveis de jardineria.
11) Finestres, portes de vidre i claraboies.
12) Panells de paret.
13) Aïllament tèrmic.
14) Rajoles rígides per a sòl.
15) CHP (cogeneració).
16) Construcció de carreteres i senyals de trànsit.
17) Enllumenat públic i semafòric.
18) Il·luminació interior.
19) Infraestructures d’aigües residuals.
20) Il·luminació interior.
21) Inodors i urinaris de descàrrega.
22) Aixetes sanitàries.
23) Equips d’impressió d’imatges (fotocopiadores, escàners, etc.).
24) Equips elèctrics i electrònics usats en el sector de la salut.

-Es modifica l’apartat primer de l’article 19, que queda redactat de la manera següent:
1. Quinze dies abans de la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de
presentar declaració responsable relativa al compliment dels criteris d’adjudicació de
caràcter social i ambiental i les condicions d’execució socials i ambientals assumides de
conformitat amb el que disposi el contracte.
Als efectes de comprovar el compliment, el/la o els/les responsable/s del contracte
podrà/podran fer ús de les facultats de comprovació de la declaració responsable i requerir
a l’efecte, si es considera necessari, la presentació dels corresponents justificants
documentals, en els termes de l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

APROVACIÓ de la consulta d'avaluació d'impacte ambiental del projecte d'execució
del projecte de la conexió elèctrica submarina Eivissa-Formentera que inclou les
següents actuacions:
· Subestació a 132 kV Formentera i cable a 30 kV Formentera – Formentera.
· Cable a 132 kV, dos circuits, Torrent – Formentera
Pel que fa a l’illa d’Eivissa, l’actuació projectada consisteix en la instal·lació d’un cable a 132
kV que interconnectarà les subestacions de Torrent (Tm de Santa Eulària des Riu) i
Formentera (TM de Formentera). El terrenys afectats pel projecte estan classificats,
parcialment com a sòl urbà i parcialment com a sòl rústic comú en règim general
(SRC-SRG) i sòl rústic comú àrea de transició (SRC-AT.
Es preveu que el doble enllaç entre Eivissa i Formentera sigui un tramesté
constituido
por un tram subterrani entre la subestació Torrent i la costa de Talamanca (de 5 km) i un
tram submarí fins Formentera (Es Pujols), de 22,85 km, amb una profunditat màxima
prevista de 65 metres i una profunditat d’enterrament d’un metre..
L’informe dels tècnics del departament de Territori i Mobilitat té les següents conclusions:
L’actuació consistent en la instal·lació de la Subestació Formentera a 132 kV i el nou enllaç
Eivissa-Formentera,no està sotmesa al tràmit d’interès generali està contemplada
en el Decret
96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial Energètic
de les Illes Balears (BOIB núm. 143 de 27.09.2005) i en la Norma 53 del PTI.
Pel que fa a l'àmbit terrestre, els terrenys afectats pel projecte estan classificats, parcialment com a
sòl urbà i parcialment com a sòl rústic comú en règim general (SRC-SRG) i sòl rústic comú àrea de
transició (SRC-AT), segons el Pla Territorial Insular d’Eivissa, les NS de Santa Eulalia i el PGOU
d'Eivissa. Així mateix, l'àmbit està inclòs en sòl rústic protegit àrea de prevenció de riscos (SRP-APR)
de vulnerabilitat d'aqüífers i inundació. En les SRP-APR només podran autoritzar-se activitats previ
informe de l'Administració competent en matèria de medi ambient (norma 9.4.2 del PTI).

L’informe dels tècnics del departament Medi Ambient té les següents conclusions:
De cara a determinar una correcta avaluació d’impactes, per tal de proposar, si és el cas, les
corresponents mesures correctores o de minimització, es considera important afegir a l’inventari
ambiental incloure la presencia a l'àmbit d'actuació de la
comunitat de Cladocora caespitosa i
colònia de cria de Puffinus mauritanicus a s'Espardell i la possible presència de la comunitat vegetal
de
Limonium ebusitanum a les zones costaneres de sortida i entrada del cable submarí.
Com a mesura correctora i donat l’existència d’impactes moderats i severs sobre fanerògames
marines, es proposa disposar el
cable submarí directament sobre el fons marí a les zones on
existeixen praderes de Posidonia oceanica, evitant a aquestos sectors el seu enterrament en cap de
les tècniques proposades i instal·lant elements de fixació i abalisament per la seva seguretat.
Ampliar les mesures de control al Pla de vigilància ambiental relacionades amb la terbolesa de les
aigües marines, per evitar afeccions damunt de l’escull barrera de Talamanca, praderies de
Posidonia del parc natural de ses Salines i la comunitat de Cladocora caespitosa de s’Espardell.

Concretar mesures de limitació de les actuacions i, en el seu cas, parada de l'activitat constructiva del
projecte, fins que les condiciones de la qualitat de l'aigua millorin.
Establir mesures de minimització per evitar afeccions damunt de la colònia de cria d’Espardell del
Virot petit (Puffinus mauritanicus) i de la possible presència de la comunitat vegetal de Limonium
ebusitanum.

Emesos els informes, es té per contestada la consulta.

Eivissa, 23 de Juny de 2017

