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, 18 DE MAIG DE 2018

ACORD EN RELACIÓ A l'ANUNCI DEL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ D'IMPACTE
AMBIENTAL ORDINARI, PER Al PROJECTE DE RECERCA "UNCOVERING THE
MEDITERRANEAN SALT GIANT (MEDSALT-2)”
El Consell Executiu acorda:
PRIMER.- Formular personació en l'expedient del procediment d'autorització del projecte de
recerca “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)” i en el seu procediment
d'avaluació d'impacte ambiental, i sol·licitar que es tingui a aquest Consell Insular d'Eivissa
com a part interessada i personada en el mateix, amb reconeixement dels drets inherents a
aquesta condició i expressa notificació de quantes resolucions es produeixin en els
mateixos.
SEGON.- Sol·licitar la suspensió de la tramitació de la informació pública del procediment
d'avaluació d'impacte ambiental del projecte de recerca “Uncovering the Mediterranean Salt
Giant (MEDSALT-2)” per estar viciat de nul·litat al no complir els requisits establerts.
TERCER.- Sol·licitar que es posi a la disposició d'aquesta corporació tota la documentació
relativa al procediment d'autorització del projecte de recerca “Uncovering the Mediterranean
Salt Giant (MEDSALT-2)” i al seu procediment d'avaluació d'impacte ambiental, a través de
la seu electrònica i se'ns comuniqui la possibilitat de l'accés com més aviat millor.

ACORD PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER PART DEL CONSELL INSULAR
D'EIVISSA A L’EMPRESA DE TRANSFORMACIÓ AGRÀRIA, SOCIETAT ANÒNIMA
(TRAGSA) PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DEL SENDER
TURÍSTIC DE SAN JOAN DE LABRITJA.

El Consell Executiu acorda aprovar l’encomanda de gestió directa i eventual a l’empresa de
transformació agrària, societat anònima (TRAGSA) per a l’execució del projecte d'obres de
condicionament del sender turístic de Sant Joan de Labritja, per un import de 275.070,27€

ACORD PER APROVAR ELS AJUTS PER A LA FORMACIÓ DIRIGITS A LES
PERSONES USUÀRIES DE LA SECCIÓ D'ATENCIÓ A PERSONES AMB
DISCAPACITAT I TRASTORN MENTAL SEVER
La quantia màxima que es destina serà de 24.000 euros i s'hi poden acollir únicament les
persones usuàries de la Secció d'Atenció a Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental
Sever del Departament de Sabnitat i Benestar Social que participin en les accions
formatives corresponents a la programació prevista durant l'any 2018.
Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, un
extracte al BOIB.

ACORD PER APROVAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL
DEPARTAMENT DE TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ, BON GOVERN, TIC, TREBALL,
FORMACIÓ I HABITATGE DESTINADES A ASSOCIACIONS DE L'ILLA D'EIVISSA.
L'import global és de 360.000 euros, que es distribueixen en cinc línies d'ajudes per a
despeses realitzades entre l'1 d'octubre de 2016 i 30 de setembre de 2018.
-ajudes per a associacions de vesins, amb un total de 245.000 euros.
-ajudes a les assocacions d'immigrants, amb un total de 25.000 euros.
-ajudes per a cases regionals, amb un total de 55.000 euros.
-ajudes per a associacions de voluntaris sense ànim de lucre, amb un total de 20.000 euros.
-ajudes per a altres associacions, amb un màxim 2500 euros per cadascuna, en projectes o
activitats que comporti l'implicació de persones i col·lectius en la transformació de la seva
comunitat, millorar els canals de participació ciutadana o que promoguin la participació
social a través de la promoció del civisme, la prevenció de conflictes, la cultura, l'educació ,
la formació o la defensa de la igualtat.

ACORD PER APROVAR EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ESCALA 1 DE
L'EDIFICI D'HABITATGE UBICAT AL CARRER DE CAN TORRENT, S/n, AL MUNICIPI
D'EIVISSA.

Vist el Projecte de rehabilitació d’edifici plurifamiliar d’habitatges, escala núm. 1, amb un
pressupost d’execució per contracta de la quantitat de 609.356,15 €, IVA inclòs, i vist
l’informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes , amb el vist i conforme de la secretària
tècnica de Benestar Social i Sanitat.
Exposició pública en el BOIB per un termini de 20 dies. Transcorregut el dit termini sense
que s’hi hagin presentat al·legacions ni reclamacions, es podrà entendre el projecte
definitivament aprovat.

ACORD PER APROVAR EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ESCALA 2 DE
L'EDIFICI D'HABITATGE UBICAT AL CARRER DE CAN TORRENT, S/n, AL MUNICIPI
D'EIVISSA.
Vist el Projecte de rehabilitació d’edifici plurifamiliar d’habitatges, escala núm. 2, amb un
pressupost d’execució per contracta de la quantitat de 672.635,85€ IVA inclòs, i vist
l’informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes, amb el vist i conforme de la secretària
tècnica de Benestar Social i Sanitat.
Exposició pública en el BOIB per un termini de 20 dies. Transcorregut el dit termini sense
que s’hi hagin presentat al·legacions ni reclamacions, es podrà entendre el projecte
definitivament aprovat.

ACORDAR LA DEVOLUCIÓde la garantia definitiva del contracte signat entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’empresa ROJO Y SERRANO, S.L, per al subministrament de productes
varis d’alimentació per a diferents centres del Consell Insular (lot núm. 3, fruites i verdures),
per un import de 3.022,43 €.
Notificar l'acord a l’empresa interessada.

ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte signat entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’empresa AVES CHICO, S.L., per al subministrament de productes varis
d’alimentació per a diferents centres del Consell Insular (lots 1, 2, 4, 5 i 6), per un import
d’11.507,02 €.
Notificar l'acord a l’empresa interessada.

ACORDS EN RELACIÓ A EXPEDIENTS DE SANCIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORTS
TERRESTRES.

El Consell Executiu ha acordat la imposició de sancions en un total de 8 expedients oberts
per diferents incompliments en matèria de transports terrestres. El total de les sancions
imposades és de 38.005 euros.
El Consell Executiu ha acordat la terminació d'un total de 8 expedients de sanció en matèria
de transports terrestres, per haver procedit les persones i entitats sancionades al pagament
de la sanció. El total dels pagaments realitzats és de 14.003,5 euros.

Eivissa, 18 de maig de 2018

