Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

DOCUMENT ACORDS CONSELL EXECUTIU 1 DE JUNY DE 2018

Acords en matèria de transports terrestres:
●

DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador núm. 036/2018-1740 per haver
procedit el Sr. M.B al pagament voluntari de la sanció proposada en l’acord d’inici,
per la qual cosa s’ha constituït en data 27 d’abril de 2018 un pagament de 4.200,70
euros per la comissió d’una infracció de caràcter MOLT GREU.

●

DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador núm. 296/2017-1740 per haver
procedit el Sr. V.S.S. al pagament voluntari de la sanció proposada en l’acord d’inici,
per la qual cosa s’ha fet un pagament de 1.400,70 euros per la comissió d’una
infracció de caràcter MOLT GREU.

●

DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador núm. 297/2017-1740 per haver
procedit l’entitat A.y.P., SL al pagament voluntari de la sanció proposada en l’acord
d’inici, per la qual cosa s’ha fet un pagament de 1.400,70 euros per la comissió d’una
infracció de caràcter MOLT GREU.

●

IMPOSAR a l’entitat P., SL una multa de 4.000 euros per la comissió d’una infracció
de caràcter MOLT GREU.t

●

En relació a l’expedient 232/2017-1740, RECTIFICAR l’acord adoptat per aquest
òrgan en data 18 de maig de 2018, i allà on diu “IMPOSAR” a l’entitat S.I, SA ha de
dir “DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador (...)”.

●

IMPOSAR a l’entitat E.I., CB una multa de 6.001,00 per una infracció MOLT GREU
per realitzar un transport públic discrecional d’un viatger en vehicle de fins a nou
places a canvi de preu, sense disposar de la corresponent autorització
administrativa.

●

IMPOSAR a l'entitat mercantil S.T.V., SL, una sanció de 6.001,00 euros per prestar
un transport públic discrecional de 3 viatgers en un vehicle de fins a 9 places a canvi
d'un preu sense disposar de la corresponent autorització administrativa.

Acord en relació amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just
per mutu acord a l’expropiació a la finca núm. 2.2 del “Projecte de construcció del
condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250”.
L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord d’una finca del “Projecte de
construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250” i
l’abonament mitjançant transferència bancària per la quantitat de 6.021,37 euros de la
partida a l’entitat J.E., S.L.
Acord en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’entitat Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del
programa centre de dia i menjador social per a l’any 2018.
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat Càritas
Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del programa centre de
dia i menjador social per a l’any 2018, per un import màxim de 112.595 euros.
Aprovar el pagament del 75% de la subvenció (84.446,25 euros), a la signatura del
conveni, aquesta quantitat s’ha de justificar dins el termini de tres mesos de la signatura, i la
resta del pagament (28.148,75 euros) es farà efectiva una vegada justificada el primer 75%.
La justificació del 25% s’ha de realitzar en el termini màxim de tres mesos comptadors des
de la data en que té lloc el pagament efectiu de la mateixa.

Acord en relació amb l'aprovació de la liquidació del contracte de les obres de
condicionament de la carretera c-733, del pk 8+030 al pk 20+890, i de la devolució de
la garantia definitiva d'aquest i dels seus modificats.
APROVAR LA LIQUIDACIÓ del contracte, per import de zero euros (0,00 €), en no
apreciar-se deficiències o desperfectes imputables al contractista durant el termini de
garantia.
ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de les garanties definitives constituïdes del contracte subscrit
en data 9 de setembre de 2014, del contracte modificat subscrit de data 3 de febrer de 2015
i del contracte modificat subscrit en data 20 d'agost de 2016, entre el Consell Insular
d’Eivissa i la UTE, COPCISA, S.A. Y CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L., UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO (UTE CARRETERA 733
IBIZA), per l’execució de les obres de condicionament de la carretera C-733, del PK 8+030
al PK 20+89, d’acord amb el següent desglossament:

De l'expedient 000009/2013-CNT, l'aval dipositat en data 04.07.2014 per COPCISA, SA per
import de 293.354,85 € en concepte de fiança definitiva, conjunta i solidàriament amb
CONSTRUCCIONES OLIVES SL.
De l'expedient 000009/2013-CNT, l'aval dipositat en data 04.07.2014 per
CONSTRUCCIONES OLIVES SL per import de 157.960,31€ en concepte de fiança
definitiva, conjunta i solidàriament amb COPCISA, SA.
De l'expedient 000001/2015-MODCNT, l'aval dipositat en data 02.02.2016 per COPCISA,
SA per import de 27.974,67 € en concepte de fiança definitiva, conjunta i solidàriament amb
CONSTRUCCIONES OLIVES SL.
De l'expedient 000001/2015-MODCNT, l'aval dipositat en data 02.02.2016 per
CONSTRUCCIONES OLIVES SL per import de 15.063,28€ en concepte de fiança definitiva,
conjunta i solidàriament amb COPCISA, SA.
De l'expedient 000003/2016-MODCNT, l'aval dipositat en data 04.08.2016 per COPCISA,
SA per import de 4.090 € en concepte de fiança definitiva, conjunta i solidàriament amb
CONSTRUCCIONES OLIVES SL.
De l'expedient 000003/2016-MODCNT, l'aval dipositat en data 04.08.2016 per
CONSTRUCCIONES OLIVES SL amb per import de 2.202,30 € en concepte de fiança
definitiva, conjunta i solidàriament amb COPCISA, SA.
NOTIFICAR a l’empresa interessada i donar-ne trasllat al Departament de Xarxa Viària, a la
Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació als efectes escaients, l’acord que adopti, al
seu cas, l’òrgan de contractació.
Es dóna compte de la modificació del Pla Estratègic de subvencions del Consell
Insular d’Eivissa 2018-19.
La modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2018-2019, per incloure i
rectificar les segúents subvencions

FOMENT DE LES ACTUACIONS PER ATURAR ELS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I
EXPLOTACIÓ D’HIDROCARBURS EN LA REGIÓ MARINA DE LA MEDITERRÀNIA
OCCIDENTAL
LÍNIA D’ACCIÓ: SUBVENCIÓ PER ATURAR ELS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I
EXPLOTACIÓ D’HIDROCARBURS EN LA REGIÓ MARINA DE LA MEDITERRÀNIA
OCCIDENTAL DIRIGIDA A L'ASSOCIACIÓ ALIANÇA MAR BLAVA
Àmbit temporal:

Any 2018

Cost previsible:

15.000 € de l’aplicació pressupostària 1720.48911

Objectiu general:

Fomentar les actuacions i treballs amb l’objectiu d’aturar els
projectes d’investigació i explotació d’hidrocarburs en la regió
marina de la Mediterrània Occidental

a) Paralització del projectes d'explotació d'hidrocarburs a les
aigües properes a les costes de l’illa d’Eivissa.
Objectius específics:

b) Incrementar el grau de protecció ambiental de la regió
occidental de la mar Mediterrània

Destinataris:

Associació Aliança mar Blava

Règim:

Subvenció directa
% executat del pressupost total previst a la convocatòria
% del pressupost justificat pel beneficiari respecte a l’ajuda
concedida

I ndicadors
d’avaluació:

Memòria que
subvencionada

justifiqui

el

grau

d'execució

de

l'activitat

FOMENT I PROMOCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
LÍNIA D’ACCIÓ: SUBVENCIONS PER AL FOMENT I LA PROMOCIÓ DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DIRIGIDA ALS AJUNTAMENTS
Àmbit temporal:

Any 2018

Cost previsible:

175.000 € de l’aplicació pressupostària 1700 46200

Objectiu general:

Fomentar i promocionar la realització de la recollida selectiva de
residus als ajuntaments de l’illa d’Eivissa i, al mateix temps, donar
compliment als objectius establerts a la normativa vigent

Objectius específics:

a) Foment i promoció dels esforços que els consistoris dediquen a la
recollida selectiva
b) Disminució, dins la fracció resta, de la proporció de residus que
disposen d’un sistema de recollida selectiva

Destinataris:

Els 5 ajuntaments de l’illa d’Eivissa

Règim:

Subvencions directes

Indicadors
d’avaluació:

% executat del pressupost total previst a la convocatòria
% del pressupost justificat pel beneficiari respecte a l’ajuda
concedida
FOMENT I PROMOCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

LÍNIA D’ACCIÓ: SUBVENCIÓ A LA MANCOMUNITAT DE SERVEIS MUNICIPALS PER AL
FOMENT DE LA XARXA DE DEIXALLERIES
Àmbit temporal:

Any 2018

Cost previsible:

60.000 de l’aplicació pressupostària 1700 48900

Objectiu general:

Minimització de residus a través del seu reciclatge mitjançant la
implantació de sistemes de recollida selectiva (deixalleries) que
donen solució a un tipus de residu perillós d’origen domèstic que
no tenia, fins l’establiment de la Xarxa, un circuït específic de
recollida.
a) Foment i promoció dels esforços que els consistoris dediquen a
la recollida selectiva

Objectius específics:

b) Disminució, dins la fracció resta, de la proporció de residus que
disposen de sistemes de recollida selectiva i valorització i reducció
de l’arribada a l’abocador de residus valoritzables
c) Assoliment d’objectius de recollida selectiva i valorització a les
zones de l’illa més allunyades de les instal·lacions fixes (rurals,
urbanes, etc.)

Beneficiari:

Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars

Règim de concessió:

Directa/Nominativa
% executat del pressupost total previst a la convocatòria

I ndicadors
d’avaluació:

% del pressupost justificat pel beneficiari respecte a l’ajuda
concedida
Memòria que contengui el grau d’execució de l’activitat
subvencionada amb especificació de tipologia de residus
recollits, nombre i instal·lacions en que s’han rebut

FOMENT DE LA PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS
LÍNIA D’ACCIÓ: AJUDES PER A PROJECTES DE PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ I
RECICLATGE DE RESIDUS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
Àmbit temporal:
Cost previsible:

Objectiu general:

Any 2018
60.000 € de l’aplicació pressupostària 1700 48900
20.000 € de l’aplicació pressupostària 1700 78900
Fomentar la prevenció, reutilització i reciclatge de residus
domèstics a l’illa d’Eivissa i, per tant, contribuir a assolir una gestió
més sostenible i un estalvi de recursos naturals i, al mateix temps,
donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent
a) Foment d’hàbits sostenibles pel que fa a la generació i gestió de
residus entre la ciutadania

Objectius específics:

b) Difusió d’aquest tipus d’activitats per normalitzar la necessitat de
prevenir, reutilitzar i reciclar residus
c) Fomentar la creativitat entre la ciutadania per trobar noves
formes de prevenir, reutilitzar i reciclar residus, així com de
difondre el missatge

Destinataris:

Entitats sense ànim de lucre

Règim:

Concurrència competitiva
% executat del pressupost total previst a la convocatòria
% del pressupost justificat pel beneficiari respecte a l’ajuda
concedida

Indicadors
d’avaluació:

Núm. de sol·licituds respecte a la mitjana d’altres anys
FOMENT DE LA MARCA IBIZA I EIVISSA
LÍNIA D’ACCIÓ: SUBVENCIÓ FEDERACIÓ ESPANYOLA DE TRIATLÓ
Àmbit temporal:

Exercicis 2018 i 2019
150.000 € anuals de l’aplicació pressupostària 4321 48954

Cost previsible:

60.000 € de l'aplicació pressupostària 3410-48901

Objectiu general:

Aconseguir una major projecció nacional i internacional de l’illa d’Eivissa

Objectiu
específics:

L’organització del Campionat d’Europa Multiesport és un esdeveniment
únic de gran repercussió mundial que es realitzarà el 2018 a l’illa
d’Eivissa i que s’organitza des de la Federació Espanyola

Destinatària:

Federació Espanyola de Triatló

Règim:

Concessió directa

Indicadors
d’avaluació:

-

Núm. d’actes promocionals realitzats

-

Impacte en els mitjans de comunicació de fora de l’illa

-

Impacte a internet i a les xarxes socials dels esdeveniments
PROMOCIÓ D'ESPORTS

LÍNIA D’ACCIÓ: AJUDA A LA FEDERACIÓ BALEAR DE HANDBOL PER A L'ORGANITZACIÓ
DE L'ESTADA DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA ABSOLUTA DE HANDBOL A EIVISSA
DURANT 2018
Àmbit temporal:

Exercici 2018

Cost previsible:

15.000 € de l’aplicació pressupostària 3410.48901

Objectiu general:

Col·laborar amb la Federació Balear de Handbol en l'organització a
Eivissa de l'estada de la selecció espanyola absoluta de handbol per
preparar els Jocs de la Mediterrània 2018
a) millorar la preparació física de la selecció espanyola absoluta de
handbol de cara als Jocs de la Mediterrània
b) organitzar activitats de formació per als tècnics i esportistes

Objectius específics:

c) millorar la preparació física i tècnica dels equips de handbol de
l'illa, mitjançant xerrades dels tècnics i jugadors de la selecció
d) potenciar la imatge de l'illa d'Eivissa com a destí de preparació per
a les seleccions nacionals d'esport i equips d'elit

Destinatari:

e) proporcionar als aficionats un lloc de trobada per entrar en
contacte amb els esportistes d'elit
f) acostar a la ciutadania d'Eivissa esdeveniments esportius d'elit per
compensar les dificultats de la insularitat per acudir a aquest tipus
d'esdeveniments
Federació Balear de Handbol

Règim:

Nominativa. Procediment especial de concessió directa (conveni)

Indicadors d’avaluació: Classificació de la selecció nacional als Jocs de la Mediterrània
Millora dels resultats dels equips de handbol de l'illa que participin en
les xerrades formatives
Número d'assistents a les activitats obertes al públic

Es dóna compte de la modificació del Pla Anual Normatiu pel 2018 per incloure el
reglament de la Mesa municipal de Turisme insular d’Eivissa.
Modificar el Pla normatiu del Consell insular d’Eivissa per l’any 2018 per incloure el
Reglament de la Mesa municipal de Turisme insular d’Eivissa amb el següent contingut:

PLA NORMATIU DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA 2018
TÍTOL

OBJECTE
DE BOIB NUM
LA NORMA

Creació del
Reglament de
la Mesa
municipal de
Turisme insular
d’Eivissa

Regular la
naturalesa,
finalitat i
atribucions,
l’organització,
funcions i
funcionament
dels seus òrgans
i els drets,
deures i requisits
del seus
membres.

Eivissa, 1 de juny de 2018

DEPARTAMENT
RESPONSABLE

BOIB
num Departament
106 de 21 de Turisme
juliol de 2012

de

TRIMESTRE
PREVIST
D’APROVACIÓ
Segon

