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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 17 DE NOVEMBRE DE 2017
ACORD EN RELACIÓ A EXPEDIENT DE SANCIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORTS
TERRESTES.
El Consell Executiu acorda DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver
procedit l’entitat R.R., S.L., 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 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 CONVENI PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ
DIRECTA A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS INSULARS
PER A LA GESTIÓ DE LA XARXA DE DEIXALLERIES.
El Consell Executiu acorda APROVAR la concessió d’una subvenció directa per import de
55.000 euros amb càrrec a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars
d’Eivissa per a la gestió de la Xarxa Insular de Deixalleries i APROVAR el Conveni per
formalitzar i regular els termes de la subvenció, així com la seua signatura per part de la
Presidència del Consell d’Eivissa i disposar-ne la seua publicació a la Base de Dades
Nacional de Subvencions.
ACORD EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE
DEFENSA SANITÀRIA DE RAMAT OVÍ D’EIVISSA.
El Consell Executiu acorda APROVAR la concessió d’una ajuda econòmica directa a l’entitat
l’Agrupació de Defensa Sanitària de ramat oví d’Eivissa per a la realització de activitats per
tal de millorar la sanitat de la cabanya ramadera d'oví i caprí, de l’illa d’Eivissa amb import
total màxim de 46.649,92 euros.
ACORD EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ PITIÜSA DE RACES
AUTÒCTONES.

El Consell Executiu acorda APROVAR la concessió d’una ajuda econòmica directa a l’entitat
Federació Pitiüsa de Races Autòctones per a la realització de activitats subvencionables
incloses dins la memòria presentada per tal de donar suport a les actuacions de foment de
races autòctones d'Eivissa en perill d'extinció i agrupacions racials; amb import total màxim
de 47.454,54 euros. S’acorda APROVAR el pagament a compte d'un total de 4.419,10
euros en concepte de despeses de personal justificades; a la fi de facilitar la realització de
l'objecte de la subvenció per part de l'entitat beneficiària, i APROVAR el pagament anticipat
d'un total de 43.035,44 euros amb caràcter previ a la justificació del compliment de la
finalitat, atesa la importància de l’activitat que desenvolupa l'associació i l'interès públic de la
mateixa.

ACORD EN RELACIÓ AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES REGULA L’EXERCICI
DE LA SANITAT MORTUÒRIA DE LES ILLES BALEARS.
Els informes tècnics elaborats pel Consell d’Eivissa efectuen les següents consideracions:
A l'article 24 (Cementiris de nova construcció i ampliació), apartat 3 a de l'esborrany, on diu:
Els cementiris de nova construcció i qualsevol ampliació s’han d’ubicar a les zones que
preveu el planejament del municipi. En cas que no hi hagi planejament, és necessari
disposar d’un informe favorable de la Comissió Insular d’Urbanisme o de l’òrgan municipal
competent en matèria urbanística.
Si és que no té planejament, s'haurà de tenir en compte la Disposició transitòria setzena de
la Llei 6/1999, de 3 d’abril de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries (DOT).
D'altra banda, si es pretengués la construcció d'un nou cementiri a sòl rústic, s'haurà d'estar
a les disposicions de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears -LSR(articles 18.2, art. 19, article 26 i article 37).
Tot l'anterior, sense perjudici de les disposicions que en aquest sentit estableixi la matriu de
sòl rústic del corresponent pla territorial insular de cada illa (article 15 de la llei 14/2000, de
21 de desembre, d'ordenació territorial, en relació amb els articles 9 i article 25 de les DOT,
així com l'annex I (Matriu d'ordenació del sòl rústic), d'aquesta darrera llei.
D'altra banda, en el text (d'una norma de valor reglamentari), s'assenyalen o determinen
diverses competències i funcions dels ajuntaments en aquesta matèria, en les quals no
s'entra per correspondre a unes altres administracions locals, que, en el seu cas, haurien de
ser les que s'hi pronunciassin.
El Consell Executiu ACORDA.
PRIMER- Acceptar el contingut dels informes tècnics i, en conseqüència, TENIR PER
CONTESTAT EL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA formulat per la Direcció General de Salut Pública i
Participació, de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, respecte de
l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les

Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l’article 43 de la Llei 4/2011, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears.
SEGON- Remetre el present acord a la Direcció General de Salut Pública i Participació, de
la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, per a la seua consideració.

ACORD EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REFORMA DE L’HIPÒDROM DE SANT RAFEL.
El Consell Executiu acorda APROVAR l'expedient de contractació i el Plec de clàusules
Administratives Particulars que regiran el contracte i declarar de tramitació ordinària
l'expedient de contractació i adjudicar el contracte pel procediment obert.
S’acorda APROVAR la despesa corresponent per un import total d’1.197.795,40 euros.

ACORD EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA DE LA CARRETERA C-733 I VARIANT AL NUCLI DE JESÚS.
El Consell Executiu acorda EXCLOURE a l'empresa "VIARIUM INGENIERA, S.L.", per no
haver complimentat adequadament la documentació requerida, i SELECCIONAR PER A
L'ADJUDICACIÓ del contracte a l'entitat mercantil "VIELCA INGENIEROS, S.A.", per un
import total de 341.335,48 €, per resultar l'oferta econòmicament més avantatjosa per
l'Administració, amb una duració del contracte de 45 mesos.
ACORD EN RELACIÓ A LES BASES D’AJUDES A ENTITATS ESPORTIVES.
El Consell Executiu acorda modificar la modificació de les bases d’ajudes a entitats
esportives sense ànim de lucre per al manteniment de la seua activitat per a l’any 2017. On
diu “la documentació per justificar la subvenció es presentarà entre el 2 de novembre i el 17
de novembre de 2017” ha de dir “la justificació de les ajudes es realitzarà durant el termini
de deu dies hàbils a partir de la recepció de la notificació de la concessió”.

ES DONA COMPTE de l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions del
Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2017 (pel que fa al Departament de Sanitat, Benestar
Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions) en el sentit incloure una nova línia
de subvenció destinada a la Creu Roja d’Eivissa per al desenvolupament del projecte Unitat
d’Emergències Socials (UES) per l’any 2017 amb un import de 12.585 euros.

Eivissa, 17 de novembre de 2017
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