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, 30 DE JUNY DE 2017
APROVACIÓ de la convocatòria de les ajudes individuals a persones majors de 65
ays a l'àmbit d'Eivissa corresponent a l'any 2017.
S'autoritza la despesa d’un màxim de seixanta cinc mil euros 65.000€, i s'aprova la
convocatòria per fixar els criteris i el procediment de concessió. En cap cas, les ajudes
concedides a una mateixa persona a l’empara d’aquesta convocatòria no podran ser
superiors a 2.800 €.
Requisits generals de les persones beneficiàries són tenir 65 anys complits en el moment de
presentar la sol·licitud, tenir la residència a l’illa d’Eivissa, i tenir una renda per càpita de la
unitat econòmica de convivència no superior a 9.600 € anuals.
Seran objecte d’ajut les activitats que es detallen a continuació i que s’hagin dut a terme en
el període comprès entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.
El Consell Insular d’Eivissa subvencionarà el 50 % del cost únicament dels conceptes que a
continuació s’especifiquen amb el límit que es detalla per concepte, amb la quantia màxima
de 2.800 € per al conjunt total de les ajudes:
Ajudes tècniques
1) Per transferències:
- Grua estàndard 1.507 €
- Trapezi 92 €
- Taula de transferències 60 €
- Disc giratori 65 €
- Arnès per a grua 163 €
- Disc giratori amb recolzament de tronc 325 €
- Grua de bipedestació 1.735 €
- Grua de sostre 2.385 €
2) Per a dormitori (per facilitar el descans):
- Llit hospitalari i/o adaptat/articulat 1.020 €
- Carro elevador de llit 524 €
- Baranes de llit 170 €
- Matalàs lateralitzador 2.604 €

- Respatller de llit ajustable 44 €
- Matalàs antiescares 206 €
3) Per facilitar l’accessibilitat:
- Cadira per pujar i baixar escales 196 €
- Rampes manuals portàtils 325 €
- Aparell pujaescales portàtil 2.705 €
- Automatisme de portes 781 €
4) Per facilitar el posicionament i/o la mobilitat:
- Respatller per a tetraplègics/iques o amb problemes de posició 542 €
- Cadira d’interior de posicionament 650 €
- Falca de posicionament 325 €
- Cadira vertical 2.604 €
- Coixí per aixecar-se 163 €
- Cadira lleugera 717 €
5) Per facilitar la higiene personal i les activitats de la vida diària:
- Fusta de banyera 44 €
- Seient giratori de banyera 196 €
- Seient elevador de banyera 976 €
- Barres de paret 98 €
- Cadira/dutxavàter 423 €
- Seient abatible de dutxa
163 €
- Alçavàter (alçaWC) 65 €
- Barra abatible 117 €
- Alçavàter amb recolzabraços 163 €
- Plataforma abatible de dutxa 694 €
- Gandula banyera
648 €
- Reductor seient amb subjeccions 163 €
- WC-bidet
456 €
- Sistema de banyera al llit 521 €
- Respatller de WC amb suports laterals de tronc 390 €
- Aparell per menjar 2.493 €
- Cadira dutxavàter basculant amb accessoris 650 €
- Passamans 65 €
- Politges
196 €
- Paral·leles 261 €
- Protector de cap
195 €
Altres ajudes tècniques amb funcions similars o anàlogues a les descrites anteriorment i que
no apareixen a la relació, amb l’oportuna valoració prèvia fins a un màxim de 1.000 euros.
Altres ajudes
- Adquisició de cadira de rodes 744 €
- Adquisició de cadira de rodes elèctrica
2.705 €
- Rehabilitació 138 €/mes
- Adaptació de cadira de rodes
1.128 €
- Adaptació funcional de la llar
2.705 €
- Ulleres graduades o lents de contacte graduades 150 €
- Audiòfons (1)
700 € c/u

- Implant coclear
700 € c/u
- Tractaments dentals 525 €
- Ortesis
675 €
En el cas dels audiòfons no se subvencionen les piles que no siguin les inicials.Quant als
implantaments dentals, només se subvencionaran els següents conceptes: implants dentals,
corones, ponts, pròtesi completa o parcial de la dentadura.

APROVACIÓ de la convocatòria d'ajudes a entitats i associacions sense ànim de lucre
en matèria de serveis socials, a l’àmbit de l’illa d’Eivissa, any 2017
S'autoritza la despesa d’un màxim de 680.000€, i s'aproven les convocatòria, les bases i
l'extracte de les referides ajudes.
Les ajudes es divideixen en quatre línies subvencionables, que s’exposen a continuació:
1) Projectes dirigits als següents àmbits, amb un total de 550.000 €.
-de la salut mental.
-de persones amb discapacitat.
-de persones amb malalties neurodegeneratives i altres demències.
-de la lluita contra el càncer.
-sociosanitari o de serveis socials.
-de la prevenció, el tractament i/o la reinserció social en
drogodependències i altres addiccions.
2) Projectes destinats a la recepció, l’emmagatzemament, la distribució i el repartiment en
programes d’ajuda alimentària per a les persones més desfavorides, amb un total de 40.000
€.
3) Projectes destinats a sensibilitzar en matèria d’igualtat de gènere i intervenció social, amb
un total de 40.000 €.
4) Projectes d'escoles d'estiu destinats a atendre de forma especialitzada persones amb
algun tipus de discapacitat, amb un total de 50.000 €.
Podran ser objecte de subvenció els projectes o les activitats que s’hagin desenvolupat i
que s’enquadrin dins les actuacions següents:
-Activitats de caràcter preventiu, d’informació, d’atenció i de suport social, psicològic i
emocional a persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, risc
d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió social.
-Activitats d'inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones i/o col·lectius amb
dificultats socials, més desfavortis i/o exclosos socialment; així com actuacions que
complementin programes d'assistència, inserció i reinserció social del Consell Insular
d'Eivissa i/o dels serveis socials d'atenció primària que es gestionin des de l'àmbit municipal.

APROVACIÓ de la convocatòria d'ajudes econòmiques a associacions i federacions
de persones majors sense ànim de lucre, per a l'any 2017, a l'illa d'Eivissa.
S'autoritza la despesa d’un màxim de 200.000 € i s'aproven les bases.
Les ajudes es divideixen en dues línies:
-Ajudes per a associacions sense ànim de lucre de persones majors. Consignació
pressupostària: 180.000 €. L’ajuda màxima que es pot rebre per associació en aquesta
modalitat és de 25.000 €.
-Ajudes per a federacions d’associacions de persones majors. Consignació pressupostària:
20.000 €. L’ajuda màxima que es pot rebre per federació en aquesta modalitat és de 15.000
€.

ACORD per acceptar l'informe d'avaluació d'impacte ambiental del projecte de Parc
Fotovoltaic a Can Mariano Lluquí, situat al polígon 3, parcel·les 82 i 84, del municipi
de Sant Joan de Labritja.
El projecte preveu la instal·lació de 10.000 plaques solars de 250 Wp cadascuna, amb una
potència total de 2.500 kW i una potència nominal de 2.380 kW. S’instal·larien en una
estructura ancorada al sòl, sense usar formigó, de 2,34 m d’altura.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió estaran enterrades dins de tubs i disposaran
d’arquetes.
S’instal·laran diverses edificacions prefabricades sobre solera de formigó armat:
Els centres de transformació (2x1600 kVA) de baixa tensió (400 V) a alta tensió (15.000 V)
se situaran en dos edificis prefabricats de formigó de 4,5 x 2,5 x 3 m.
El centre de maniobra i mesura se situarà en un edifici prefabricat de formigó de 6 x 2,5 x 3
m.
Una caseta de control prefabricada de 5 x 2,5 x 3 m en la qual hi haurà un inodor i el
quadre elèctric de consums i el sistema de control i alarma del parc fotovoltaic.
L’informe de la Secció de Territori del Departament de Territori i Mobilitat, senyala el
següent a les seues conclusions:
S’hauran de complir les normes del Pla territorial insular d’Eivissa i Formentera, en especial pel que
fa a la regulació del tancament perimetral de la instal·lació i a les casetes d’escomeses de serveis
prefabricades.

L’informe de la Secció de Medi Ambient, del Departament de Medi Ambient i Medi Rural i
Marí, senyala el següent a les seues conclusions:

Es considera imprescindible que s’hi valori en profunditat el risc d'incendi de la instal·lació en la seva
fase d'operació, i s’aportin mesures necessàries per a mitigar-lo. Per aquesta tasca es proposa que
es demani la col·laboració del Servei de Gestió Forestal i que s'acceptin les mesures preventives que
proposin. Caldrà a més garantir el compliment d’aquestes mesures al llarg de tota la fase d'operació.
A més, es demana que es discuteixi la conveniència de que la planta compti amb personal de
vigilància permanentment o almenys en temporada de risc d'incendi. Alternativament, si es descarta
operar amb presència de personal, es proposa que s’estudiïn les mesures de detecció remota
d’incendi que permetin una actuació ràpida.
Addicionalment, es demana que:
S'eviti l'ús d'oliveres en la replantació i la barrera vegetal pel risc que suposa per l'entrada d'ofidis, i
s'opti per la savina, que a més té una millor resposta al foc.
Es garanteixi la no afecció significativa al torrent que desemboca a la carretera de Sant Miquel a Sant
Joan.
S'inclogui un pla de gestió de residus al projecte.
S'eviti efectuar l'obra en la temporada de risc d'incendis.
S'eviti, en el possible, efectuar l'obra en l'època de cria de la perdiu (Alectoris rufa), el Xebel·lí
(Burhinus oedicnemus) i la Cucullada (Galerida theklae). Aquesta mesura implicaria, a la pràctica,
incloure els mesos de març, abril i maig en el període de protecció proposat en el punt 6.5.
Es dugui a terme una prospecció arqueològica a l’espai.
L’informe pel tècnic de Patrimoni, del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut,
senyala el següent a les seues conclusions:
En aquesta zona consta la existència de diversos jaciments arqueològics i se sap de la presencia de
rases de conreu antic. A més, durant la prospecció realitzada es verificà la presència de ceràmica
d’època antiga en la superfície de l’espai considerat.
Conseqüència de tot el que ha estat dit anteriorment, és la necessitat d’investigar aquest espai a
nivell arqueològic, de manera prèvia, és a dir, abans d’un pronunciament definitiu sobre la variabilitat
o no del projecte.

Vist això, es té per consultada la consulta.

APROVAR l’autorització i el compromís de pagament al Patronat Municipal de Música
d'Eivissa, corresponent a la justificació del conveni de col·laboració per fomentar
activitats musicals diverses a l’illa d’Eivissa.
El pagament és per un import de 37.628,20 €

DONAR COMPTE de la Resolució en la que s'aprova l’adquisició d'un furgó per a la
brigada de manteniment, mitjançant el sistema d’adquisició centralitzada del
Patrimoni de l’Estat.

S'aprova la despesa corresponent per un import de 29.138,01 € i la seva adquisició a
l’empresa RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.

DONAR COMPTE de la resolució en la que s'aprova la convocatòria dels Premis Vuit
d'Agost 2017, les seues bases i el seu extracte.
S'aprova la dotació econòmica d'aquest premi per un import total de 15.000 € .

DONAR COMPTE al Consell Executiu dde l’aprovació de l’adhesió del Consell Insular
d’Eivissa al «Convenio de colaboración entre la Administración general del Estado
(MINHAP) y la C.A. de las Islas Baleares para la prestación mútua de soluciones
básicas de administración electrónica.

APROVACIÓ de l'addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, en matèria
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears
signat el 22 de maig de 2015.
Es modifica el calendari de l'execució de les obres de les 'inversions estatuàries', amb la
modificació de la clàusula 4. Finançament i justificació, punt 9, que queda redactat en els
següents termes:
“9. Les actuacions que estipula aquest Conveni s’han d’executar com a màxim fins al 31 de
desembre de 2019”
Es modifica la clàusula 4. Finançament i justificació, punt 10, que queda redactat en els
següents termes:
“10. Les despeses s’han de justificar mitjançant els certificats i la resta de documents justificatius de
les despeses d’inversió corresponents com a màxim fins al 30 de març de 2020.

El calendari de les aportacions econòmiques desglossades per anualitats, es modifica per
quedar de la següent manera:
2017: 2.009.174,14 €
2018: 1.552.857,02 €
2019: 2.536.927,53 €
2020: 659.659,60 €
TOTAL:
6.758.618,29 €

RECTIFICACIÓ d'errates detectades a les bases per a la selecció i provisió definitiva
d'una plaça de tècnic/ca mitjà/na de gestió.

La correcció és de l’expedient núm. 29/2017 d’execució de l’Oferta Pública del Consell
Insular d’Eivissa any 2015. Els canvis concrets que s'efectuen són els següents:
A la base tercera,relativa a les sol·licituds, punt 3.3,
On diu:
“Les persones aspirants hauran d’acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d’haver abonat
30,05 euros per drets d’examen, mitjançant model d’autoliquidació que figura a la pàgina web del
Consell Insular d’Eivissa.”

Ha de dir:
“Les persones aspirants hauran d’acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d’haver abonat
24,04 euros per drets d’examen, mitjançant model d’autoliquidació que figura a la pàgina web del
Consell Insular d’Eivissa.”

A la base tercera,relativa a les sol·licituds, punt 3.3,
On diu:
“Les persones aspirants hauran d’acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d’haver abonat
30,05 euros per drets d’examen, mitjançant model d’autoliquidació que figura a la pàgina web del
Consell Insular d’Eivissa.”

Ha de dir:
“Les persones aspirants hauran d’acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d’haver abonat
24,04 euros per drets d’examen, mitjançant model d’autoliquidació que figura a la pàgina web del
Consell Insular d’Eivissa.”

Eivissa, 30 de Juny de 2017

