ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 22 DE DESEMBRE DE 2017
Acord en relació amb el Pla normatiu del Consell Insular d'Eivissa per a l'any
2018.
Per tal d’augmentar la seguretat jurídica, i la predictibilitat de l’ordenament, la Llei
39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (en endavant LPACAP) va apostar per millorar la planificació normativa «ex
ante» (com s'assenyala a l'Exposició de motius). Per a això, totes les administracions
han de divulgar un pla anual normatiu en què es recullin totes les propostes amb rang
de llei o de reglament que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent.
En aquest sentit, l'article 132 (Planificació normativa) de la LPACAP preveu:
1. Anualment, les administracions públiques han de fer públic un pla normatiu que
contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva
aprovació l’any següent.
2. Una vegada aprovat, el pla anual normatiu s’ha de publicar al portal de la
transparència de l’Administració pública corresponent.
Per tot l'anterior, en ús de les facultats que tenc conferides, el Consell Executiu
ACORDA:
PRIMER- Aprovar el Pla normatiu del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2018.
SEGON- Publicar el Pla normatiu en el portal de transparència del Consell Insular
d'Eivissa.
TERCER- Delegar en la consellera executiva del Departament d'Interior, Comerç,
Indústria i Relacions Institucionals les possibles modificacions del Pla normatiu, de les
quals haurà de donar compte al Consell Executiu.
Acord en relació amb l’aprovació definitiva del “Projecte de millora del paviment
i adequació de l’equipament vial de la carretera PMV-812.1, des del pk 0+000 i el
pk 11+845”.
Vist el projecte de millora del paviment i adequació de l’equipament vial de la
carretera PMV-812.1, des del pk 0+000 i el pk 11+845, amb un pressupost base de
licitació, sense IVA, de 1.479.659,29 € (un milió quatre-cents setanta-nou mil sis-cents
cinquanta-nou euros amb vint-i-nou cèntims), amb un IVA de 310.728,45 € (tres-cents
deu mil set-cents vint-i-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims), que fa un pressupost
total, IVA inclòs, de 1.790.387,74 € (un milió set-cents noranta mil tres-cents vuitantaset euros amb setanta-quatre cèntims). Considerant així mateix un pressupost de l'ú
per cent de l'execució material de l'obra per a la conservació, protecció i enriquiment
del patrimoni històric o el foment de la creativitat artística de 12.434,11 € (dotze mil
quatre-cents trenta-quatre euros amb onze cèntims), resulta un pressupost per al
coneixement de l’administració de 1.802.821,85 € (un milió vuit-cents dos mil vuit-cents
vint-i-un euros amb vuitanta-cinc cèntims).
El Consell Executiu acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte de millora del paviment i adequació de
l'equipament vial de la carretera PMV-812.1, des del PQ 0+000 al PQ 11+845”.
Segon.- Desestimar les al·legacions contingudes en l’informe emès per l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany, en el sentit expressat a l’informe tècnic, de data 13 de
desembre de 2017, abans transcrit, i que el consell executiu d’aquest Consell Insular
haurà de fer seu.
Tercer.- Notificar l’acord que, al respecte, adopti el consell executiu d’aquesta
Corporació a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Quart.- Publicar, per a general coneixement al BOIB i a la pàgina web d’aquesta
Corporació el corresponent edicte sobre l’aprovació definitiva del projecte de
referència.
Acord en relació amb l’aprovació del Projecte d’execució per a la millora del vial
superior de la ronda E-20 entre les rotondes de Can Cifre i Cas Mut.
Vist el projecte, amb un pressupost base de licitació, sense IVA, de 326.593,61 € (trescents vint-i-sis mil cinc-cents noranta-tres euros amb seixanta-un cèntims), amb un IVA
de 68.584,66 € (seixanta-vuit mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb seixanta-sis
cèntims), que fa un pressupost total, IVA inclòs, de 395.178,27 € (tres-cents norantacinc mil cent setanta-vuit euros amb vint-i-set cèntims).
El Consell Executiu acorda:
Primer.- Prendre en consideració i aprovar inicialment el “Proyecto de ejecución para
la mejora del vial superior de la ronda E-20 entre las rotondas de can Cifre y cas Mut".
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears
per un termini de 20 dies, de conformitat amb l’article 93 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, i amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm.236, de 2
d’octubre).
Tercer.- Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hi hagin presentat al·legacions ni
reclamacions, es podrà entendre el projecte definitivament aprovat.

Acord en relació al Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut del
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a l’atenció de
drogodependències i altres addiccions, per l’any 2017.
El Consell Executiu acorda:
L’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut del Govern de
les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a l’atenció a les drogodependències i
altres addiccions, any 2017, per a la seva oportuna signatura.

Acord en relació amb la consulta respecte del projecte de modificació puntual
del Pla parcial Vista Alegre, a l’àrea d’actuació 3.2 (àmbit I), del municipi de Sant
Josep de sa Talaia.
Conclusions de l’informe tècnic del Departament de Territori:
Es considera imprescindible que la Modificació puntual del Pla parcial Vista Alegre, a
l’àrea d’actuació 3.2 (àmbit I), se sotmeti al procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària, en aplicació de l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambienta i donat el risc per a la salut humana derivat d’eventuals noves
esllavissades que es puguin produir a la zona.
Conclusions de l’informe tècnic del Departament de Medi Ambient:
Atès el risc sobre les persones, la present modificació del Pla hauria de tramitar-se per
la via d’avaluació ambiental ordinària. L’avaluació ordinària seria el context adient per
a estudiar amb major profunditat els aspectes que es citen més endavant, i que no es
desenvolupen amb suficient detall en el present DA.

Cal una avaluació en profunditat del risc geotècnic a l'àmbit. Aquesta avaluació hauria
de servir per a dissenyar les opcions concretes de planejament que aconsegueixin
minimitzar o eliminar el risc sobre les persones a l’àrea. Aquestes opcions haurien de
figurar com a alternatives en la secció d'estudi d'alternatives.
Caldria estudiar amb major detall els torrents de la zona, per valorar el risc que es
generin avingudes d’aigua importants en cas de pluges torrencials, i el seu efecte
sobre els riscos geotècnics de la zona. També caldrà constatar que el nou planejament
respecti el Domini Públic Hidràulic, la zona de servitud i la zona de policia.
Atesa la rellevància ambiental de l’espècie Genista dorycnifolia present en l’àmbit
general de la urbanització, caldria tenir en compte la seva possible presència puntual a
la zona concreta afectada (malgrat que això no sigui probable), i preveure’n la seva
protecció.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- Acceptar el contingut dels informes transcrits –el contingut dels quals
s’incorpora al present acord als efectes de motivació conforme a l’article 88.6 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques- i, en conseqüència, TENIR PER CONTESTADA LA CONSULTA respecte
de l’avaluació ambiental estratègica simplificada del projecte de modificació puntual
del Pla Parcial Vista Alegre, a l’àrea d’actuació 3.2 (àmbit I), del municipi de Sant
Josep de sa Talaia., de conformitat amb l’article 30.2 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental.
SEGON.- Remetre el present acord a la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears, depenent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
Balear, per a la seua consideració.

Acord en relació amb la consulta respecte del projecte de modificació puntual
del Pla parcial Vista Alegre, a l’àrea d’actuació 3.2 (àmbit II), del municipi de Sant
Josep de Sa Talaia (exp. 131a/2017 AAE).
Conclusions de l’informe tècnic del Departament de Territori:
Es considera imprescindible que la Modificació puntual del Pla parcial Vista Alegre, a
l’àrea d’actuació 3.2 (àmbit II), se sotmeti al procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària, en aplicació de l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambienta i donat el risc per a la salut humana derivat d’eventuals
esllavissades que es puguin produir a la zona.
Conclusions de l’informe tècnic del Departament de Medi Ambient:
Atès el risc sobre les persones, la present modificació del Pla hauria de tramitar-se per
la via d’avaluació ambiental ordinària. L’avaluació ordinària seria el context adient per
a estudiar amb major profunditat els aspectes que es citen més endavant, i que no es
desenvolupen amb suficient detall en el present DA.
Cal una avaluació en profunditat del risc geotècnic a l'àmbit. Aquesta avaluació hauria
de servir per a dissenyar les opcions concretes de planejament que aconsegueixin
minimitzar o eliminar el risc sobre les persones a l’àrea. Aquestes opcions haurien de
figurar com a alternatives en la secció d'estudi d'alternatives.

Caldria estudiar amb major detall els torrents de la zona, per valorar el risc que es
generin avingudes d’aigua importants en cas de pluges torrencials, i el seu efecte
sobre els riscos geotècnics de la zona. També caldrà constatar que el nou planejament
respecti el Domini Públic Hidràulic, la zona de servitud i les servituds de policia.
Atesa la rellevància ambiental de l’espècie Genista dorycnifolia present en l’àmbit
general de la urbanització, caldria tenir en compte la seva possible presència puntual a
la zona concreta afectada (malgrat que això sigui poc probable), i preveure’n la seva
protecció. D’altra banda, caldria evitar la proliferació d’espècies vegetals invasores,
com les que es detecten actualment a les zones enjardinades, especialment atesa la
seva proximitat a les àrees de vegetació natural d’interès que encara es mantenen a la
zona, com els Pinars savinars madurs amb Arbustus unedo. A més, caldria fer el
possible per a conservar aquestes formacions.
El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- Acceptar el contingut dels informes transcrits –el contingut dels quals
s’incorpora al present acord als efectes de motivació conforme a l’article 88.6 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques- i, en conseqüència, TENIR PER CONTESTADA LA CONSULTA respecte
de l’avaluació ambiental estratègica simplificada del projecte de modificació puntual
del Pla Parcial Vista Alegre, a l’àrea d’actuació 3.2 (àmbit II), del municipi de Sant
Josep de sa Talaia., de conformitat amb l’article 30.2 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental.
SEGON.- Remetre el present acord a la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears, depenent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern
Balear, per a la seua consideració.

Acord en relació amb la consulta respecte del projecte per a la instal·lació del
parc fotovoltaic Bosc d’en Lleó, ubicat al polígon 18, parcel·la 39, del municipi de
Sant Antoni de Portmany.
Expedient: Parc fotovoltaic Bosc den Lleó.
Situació: polígon 18, parcel·la 39, en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany.
Dades tècniques: parc fotovoltaic amb una ocupació de 36.534 m2 constituït per:
— 11.520 panells solars de 285 Wp de potència unitària; per tant, la potència
instal·lada total és de 3.283,20 kWp.
— 48 inversors de 60 kW cada un, 2 centres de transformació i CMM.
— Línies d’evacuació de 15 kV soterrades i connexió sobre la línia de mitja tensió.
Consideracions tècniques del Departament de Territori:
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.
A més, la Norma 9.8.4.2.j del Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera, disposa que
aquestes infraestructures resulten condicionades per les limitacions que s'imposin en

relació amb el seu impacte territorial en els termes del citat Pla territorial. En aquest
sentit, per tal que l’impacte territorial sigui assumible, caldrà garantir que tant els
accessos com la circulació entre les diverses feixes i la implantació de les
instal·lacions respectin la integritat dels elements constructius de patrimoni etnològic
existents a la finca (marges tradicionals de pedra seca interiors i perimetrals), així com
la topografia bàsica del terreny i la configuració de les feixes que conformen la finca.
Conclusions tècniques del Departament de Medi Ambient:
Cal aclarir l'existència o no d'un torrent a la zona i, en cas afirmatiu, valorar l'afecció
mútua entre aquest torrent i l'activitat projectada per establir si aquesta darrera és
possible. Caldrà tenir en compte els riscos que pugui comportar i les mesures per a
corregir-lo, i establir, si s'escau, els tràmits necessaris per a executar l'obra i
desenvolupar l'activitat.
Si es resol que la situació descrita al punt anterior no suposa un impediment al
projecte, s'informa positivament l'EIA, i es demana que es tinguin en compte les
següents condicions:
Durant l'obra i les operacions de manteniment mecanitzades es disposi de materials
absorbents contra vessaments accidentals d'olis i combustibles, i es desenvolupi un
protocol d'actuació en cas d'un accident d'aquestes característiques i que sigui del
coneixement dels operaris.
Es desenvolupi el preceptiu pla de residus, segons allò que disposa l'RD 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Es prevegin mesures per a minimitzar les molèsties a la població, com l’establiment
d’horaris de treball en hores diürnes i només en dies feiners.
Les obres no s’iniciïn durant el període de nidificació i cria de l’avifauna d’interès de la
zona (de l’1 d’abril al 30 de juny).
Finalment, sempre que sigui possible, es considera interessant que:
Es faci el possible per a mantenir la situació dels exemplars vegetals més notables,
encara que això suposi una redistribució del panells de la instal·lació.
Es respectin les formacions vegetals i exemplars de gran port de la zona perifèrica de
la parcel·la (situades fora de la superfície tancada de la instal·lació), i es tingui especial
cura en no danyar-les durant les obres.
Conclusions tècniques del Departament de Patrimoni:
1r (el terreny afectat) està ocupat per marges tradicionals de pedra seca, d’interès
patrimonial.
2n en tota la seua superfície es localitzen nombrosíssims fragments de ceràmica,
segons inspecció i documentació realitzada. Els dits elements posen de manifest la
més que probable existència al subsòl de vestigis arqueològics d’època púnica,
imperial romana i andalusina.
Es considera, per tant, que seria imprudent una aprovació del dit projecte sense que
prèviament s’hagi portat a terme una tasca d’investigació arqueològica, que permeti
una avaluació de la importància real de les probables restes existents.

D’altra banda es considera que el sistema de marges hauria de ser respectat.

El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- Acceptar el contingut dels informes transcrits –el contingut dels quals
s’incorpora al present acord als efectes de motivació, conforme a l’article 88.6 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques- i, en conseqüència, TENIR PER CONTESTADA LA CONSULTA relativa al
projecte per a la instal·lació del parc fotovoltaic Bosc d’en Lleó, al polígon 18, parcel·la
39 del municipi de Sant Antoni de Portmany.
SEGON.- Remetre el present acord a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic,
de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, per a
la seua consideració.
Acord en relació a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Govern de
les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a la celebració del Dia de les
Illes Balears
El Consell Executiu acorda l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Govern de
les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a la celebració del Dia de les Illes
Balears 2018, mitjançant un procediment anticipat de despesa corresponent a
l’exercici 2018.
Acord en relació a l’acord Marc de col·l·laboració entre el Consorci de
Transports de Mallorca i el Consell Insular d’Eivissa sobre el Sistema Tarifari
Integrat dels serveis de transport públic regular de viatgers.
El Consell Executiu acorda l’aprovació del Marc de col·l·laboració entre el Consorci de
Transports de Mallorca (CTM) i el Consell Insular d’Eivissa sobre el Sistema Tarifari
Integrat dels serveis de transport públic regular de viatgers.
Les obligacions del CTM són dur a terme la licitació, l’adjudicació i l’execució del
contracte de subministrament de "Màquines de billetatge, SAE, seguretat, informació al
passatger, comunicacions i serveis financers per al Sistema Tarifari Integrat”, amb un
pressupost màxim de 10.756.000,00 (deu milions set-cents cinquanta-sis mil) d’euros,
IVA exclòs, exercint, per tant, les funcions d’òrgan de contractació i direcció de
contracte.
En virtud d’aquest acord, el CTM cedirà gratuïtament al Consell Insular d’Eivissa l’ús
de les màquines adquirides amb l’única finalitat d’utilitzar-les en els serveis derivats
dels contractes de concessió de serveis de transport regular de viatgers d’Eivissa per a
la implantació del Sistema Tarifari Integrat.
Acord en relació a la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular
d’Eivissa als ajuntaments de Santa Eulària del Riu, Sant Joan de Labritja, Sant
Josep de sa Talaia i Sant Antoni de Portmany de l’illa d’Eivissa per el
manteniment i millora de la xarxa de camins rurals.

El Consell Executiu acorda:
Aprovar la concessió directa de les següents subvencions:
- A l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, una quantia màxima de 51.263,37 € per la
realització de les actuacions compreses a les diverses memòries valorades
presentades de data octubre de 2017, amb un pressupost de 82.682,85 euros (IVA 21
% inclòs) per a la millora d’un total de 16 camins.
- A l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, una quantia màxima de 111.914,29 € per
la realització de les actuacions compreses a la memòria valorada presentada de data
de juny de 2017, amb un pressupost total de 180.506,92 € (IVA 21 % inclòs) per a la
millora de 18 camins.
- A l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, una quantia màxima de 63.106,68 € per la
realització de les actuacions compreses a la memòria valorada presentada de data 26
de setembre de 2017, amb un pressupost total de 101.784,96 € (IVA 21 % inclòs) per
a la millora d’un total de 10 camins.
- A l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, una quantia màxima de 63.166,12 € per
les actuacions compreses en els sis projectes presentats de data 26 de setembre de
2017, amb un pressupost total de 101.880,84 € (IVA 21 % inclòs) per a la millora d’un
total de 6 camins.
Acord en relació a la subvenció directa, a favor de l’entitat Federación Balear de
Caza.
El Consell Executiu acorda concedir una subvenció directa, a favor de l’entitat
Federación Balear de Caza amb per a cobrir despeses de la realització d’actuacions
per a la conservació i manteniment dels recursos cinegètics amb un total de 45.445,42
euros.
Es dóna compte de la signatura Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i Creu Roja Espanyola en matèria de serveis socials, per a l’execució
del projecte «Unitat d’Emergències Socials» (UES), per a l’any 2017. Que en data
12 de desembre de 2017 s’ha signat el conveni de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i Creu Roja Espanyola en matèria de serveis socials, per a l’execució
del projecte «Unitat d’Emergències Socials» (UES), per a l’any 2017, que es va
ratificar per resolució de Consellera Executiva del Departament de Sanitat, benestar
Social Igualtat i relacions amb Entitats i Associacions de data 12 de desembre de
2017.
Es dóna compte de la resolució en relació amb el XV Premi de relats curts Joan
Castelló Guasch. Mitjançant la Resolució del conseller del Departament d’Educació,
Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, de data 15 de desembre de 2017, s'ha declarat
desert el XV Premi de relats curts Joan Castelló Guasch, any 2017, en atenció a
l'acord del jurat.
Es dóna compte de l’escrit en relació amb la signatura del Conveni de
col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa per dur a terme actuacions didàctiques de formació
lingüística de llengua catalana al Centre de Català d’Eivissa i cobrir les despeses
derivades del seu funcionament durant l’any 2017. Que el passat 24 de novembre
de 2017 se signà el Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics, el
Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per dur a terme actuacions
didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre de Català d’Eivissa i

cobrir les despeses derivades del seu funcionament durant l’any 2017, amb una
aportació màxima del Consell a l’IEB de 15.000 euros.

