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Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 25 DE MAIG DE 2018

ACORD per nomenar l’enginyer tècnic d’obres públiques com a representant de
l’Administració del contracte corresponent a les obres de millora del paviment i
adequació de l’equipament vial de la carretera PM-810 des del punt quilomètric 13'560
al 19'320.
Aquest nomenament deixa sense efecte el nomenament de l’anterior enginyer tècnic.

ACORD per incloure dins les actuacions a executar per FECOEV SAU la gestió directa
de les actuacions materials de promoció en matèria de moda artesana i artesania en
general.
Es transfereix a FECOEV la quantitat de 162.239,30 Euros per a la retribució de les
actuacions i serveis referits. Es comunica el present acord a la mercantil FECOEV, la qual
haurà de justificar les activitats realitzades amb la presentació dels comptes anuals.

ACORD per acceptar les al·legacions a l'esborrany del decret pel qual es declara
d'utilitat pública la campanya contra la plaga de Xylella Fastidiosa i s'establir les
mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la.
Vist l’ofici en el que s'ofereix un termini de 15 dies perquè aquesta Administració pugui fer
les al·legacions i suggeriments que consideri oportuns, els tècnics dels departaments
afectats han realitzat els informes i les al·legacions pertinents -i que s'afegeixen en un
document adjunt-.
Per tant, es té per contestada la consulta.

APROVAR la proposta per modificar puntualment la convocatòria per a les ajudes del
Departament de Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball, Formació i
Habitatge destinades a associacions de l'illa d'Eivissa per a l'any 2018.
En concret, es modifica els 7.000 € que s'atorguen d'import màxim per associació o entitat
en les corresponents sublínees 1 de les línees 1, 2, 3 i 4, modificant-ho per un import màxim
d'11.000 euros.

EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATERIA DE TRANSPORT
DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver procedit l’empresa D.I.B. SA
al pagament voluntari de la sanció proposada en l’acord d’inici, de 2.800 euros, per una
infracció molt greu a la Llei d'Ordenació de Transport Terrestre.

Eivissa, 25 de maig de 2018

