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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2017
Acords en relació amb expedients per presumpta infracció en matèria de transports
terrestres.
●

DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver procedit l’entitat
T.L.A., 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
1.400,70 € (mil quatre-cents euros amb 70 cts.), i DETERMINAR que aquest
pagament té els efectes de conformitat amb els fets denunciats de comissió d’una
infracció de caràcter MOLT GREU.

●

DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver procedit l’entitat
T.C.S., 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
1.960,00 € (mil nou-cents seixanta Euros), i DETERMINAR que aquest pagament té
els efectes de conformitat amb els fets denunciats de comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU.

Acord en relació al pagament a l’entitat Cáritas Diocesana de Ibiza referent al conveni
de col·laboració per a l’execució del programa Centre de Dia i Menjador Social per a
l’exercici 2017.
Acord d’APROVACIÓ de l’autorització i el compromís de despesa i el reconeixement de
l’obligació de pagament per import de 51.559,66 euros a Cáritas Diocesana de Ibiza amb
corresponent a la justificació de la subvenció directa per l’execució del programa de Centre
de Dia i Menjador Social per a l’any 2017.

Acord sobre l’adquisició per expropiació forçosa urgent dels béns i drets del projecte
constructiu "Millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 i variant al nucli
urbà de Jesús”: relació de béns, drets i propietaris després de les actes prèvies a

l’ocupació, dipòsits previs a la ocupació, indemnització per la immediata ocupació i
actes d’ocupació.
PRIMER.- Aprovar i autoritzar la despesa als propietaris i titulars de drets que es relacionen
a l’annex I, pels conceptes i imports que es fan constar individualment a l’annex II, d’acord
amb els “Fulls de dipòsits previs a l’ocupació” i els “Fulls d’indemnització per la immediata
ocupació dels béns i drets afectats”, per una quantitat total de 2.572.260,81 € (Dos milions,
cinc-cents setanta-dos mil, dos-cents seixanta euros amb vuitanta-un cèntims), augmentant
l'import autoritzat pel Ple del Consell en data 27 de gener de 2017 en 494.541,75 euros,
mantenint així la despesa corresponent a 2019 en igual quantitat.
SEGON.- Disposar de la despesa i reconèixer l'obligació de conformitat amb l'annex II on es
detallen els beneficiaris i l'import de cadascun.
TERCER.- Seguir amb el procediment legalment establert fins la realització material del
pagament corresponent i seguidament procedir a aixecar les corresponents actes
d’ocupació i a l’ocupació material dels béns de que es tracti d’acord amb allò establert als
articles 52.6ª, 53 i concordants de la Llei d’Expropiació Forçosa.

Acord d’aprovació del Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament
d'Eivissa pel programa Eivissa Crea.
Acord d’aprovació del Conveni Específic entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament
d'Eivissa per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de
polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local – Eivissa
Crea - Any 2017. S’acorda autoritzar les despeses relacionades en el conveni que
corresponen al Consell Insular d'Eivissa per import màxim de 50.000 euros.
Es dóna compte de la resolució de la consellera d’Interior en relació amb el Conveni de
cooperació educativa entre la Fundació Universitat Pompeu Fabra i el Consell Insular
d’Eivissa, per la qual s’acorda APROVAR el conveni de Pràctiques curriculars, a sol·licitud
de l’estudiant J.C.R.T.
Eivissa, 3 de novembre de 2017

