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

DOCUMENTACIÓ PLE EXTRAORDINARI 5 DE SETEMBRE DE 2018

ORDRE DEL DIA
1. Proposta del Departament d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals en
relació amb la modificació del Pacte de condicions per al personal Funcionari i del
Conveni col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d’Eivissa, quant al
complement retributiu en situació d’IT.
PROPOSTA:
PRIMER. Aprovar per a tot el personal funcionari i laboral del Consell Insular d’Eivissa que
el complement retributiu des del primer dia en situació d’incapacitat temporal sumat a la
prestació del Règim general de la Seguretat Social, arribi al cent per cent de les seues
retribucions ordinàries fixes del mes d’inici de la incapacitat temporal.
SEGON. Modificar els següents articles del Pacte de condicions per al personal Funcionari i
del Conveni Col·lectiu per al personal laboral del Consell Insular d’Eivissa en el sentit
següent:
Pacte de condicions per al personal funcionari del Consell Insular d’Eivissa
ARTICLE 37. Incapacitat temporal
1. En cas d’incapacitat temporal per malaltia o accident, degudament autoritzada per la
Seguretat Social i acreditada amb la presentació dels comunicats oficials de baixa o
confirmació, la Corporació completarà la prestació del règim general de la Seguretat Social
fins a arribar al 100% de les retribucions bàsiques i complementàries, corresponents a les

retribucions fixes del treballador del mes d’inici de la incapacitat temporal. Tot això, sense
perjudici de la Corporació a verificar l’estat de malaltia o accident.
2. Si en el decurs de la llicència, el funcionari o la funcionària compleix un nou trienni,
l’import de la prestació s'incrementarà en una quantitat equivalent a la del trienni esmentat.
3. Així mateix, la persona en situació d’IT seguirà rebent els ajuts establerts per integració i
educació especial.
ARTICLE 53.- Incapacitat temporal
1. En cas d’incapacitat temporal per malaltia o accident, degudament autoritzada per la
Seguretat Social i acreditada amb la presentació dels comunicats oficials de baixa o
confirmació, la Corporació completarà la prestació del règim general de la Seguretat Social
fins a arribar al 100% de les retribucions bàsiques i complementàries, corresponents a les
retribucions fixes del treballador del mes d’inici de la incapacitat temporal. Tot això, sense
perjudici de la Corporació a verificar l’estat de malaltia o accident.
2. Si en el decurs de la llicència, el funcionari o la funcionària compleix un nou trienni,
l’import de la prestació s'incrementarà en una quantitat equivalent a la del trienni esmentat.
3. Així mateix, la persona en situació d’IT seguirà rebent els ajuts establerts per integració i
educació especial.
TERCER. Publicar el present acord al Buttletí oficial de les Illes Balears.

2. Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, en relació amb l’expedient de modificació de crèdit,
mitjançant transferència.
PROPOSTA
PRIMER.- L'aprovació de la modificació de crèdits pel Pressupost 2018 que a continuació es
detalla:

PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

9290.500
00

Fons de contingència. Art. 31 ley 2/2012 de estab.
pres. i sost. financera

285.185,75 €

4410.625
00

Transports. Inversió nova de mobiliari i bens

18.381,58 €

TOTAL DISMINUCIONS

303.567,33 €

PARTIDES D'ALTA

9200.160
00

DENOMINACIÓ

IMPORT

Administració general. Seguretat social

303.567,33 €

TOTAL AUGMENTS

303.567,33 €

SEGON.- Seran d'aplicació a aquest expedient de transferència de crèdit les normes
d'informació, reclamacions i publicitat aplicables a l'aprovació dels pressupostos, establertes
als articles 179.4 TRLRHL i 42 RD 500/900, de 20 d'abril. En cas que no hi hagi al·legacions
s'entendrà aprovat sense necessitat d'un nou acord.
TERCER.- Que sigui exposada al públic una còpia del pressupost i de les seves
modificacions a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a l'acabament
de l'exercici, d'acord amb allò previst a l'article 169.7 del TRLHL.

3. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en
relació amb l’aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Pla Territorial Insular
d’Eivissa (PTIE) i obertura del període d’informació pública.
El Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera (PTI), va ser aprovat definitivament pel Ple
del Consell en data 21 de març de 2005 (BOIB núm. 50, de dia 31 de març de 2005).
Mitjançant proveïment d’inici de la consellera executiva del Departament de Territori i
Mobilitat de dia 8 de novembre de 2016, s’encarrega l’inici dels treballs dirigits a la present
modificació del Pla territorial.
En el marc dels treballs destinats a la Modificació del vigent Pla territorial insular, es va
dictar una Norma territorial cautelar per la qual s’adopten mesures provisionals per
assegurar la viabilitat i l’efectivitat de la modificació del Pla territorial insular d’Eivissa (NTC),
la qual tenia l’objectiu que feia explícit a la seua denominació i incorporava unes normes
d’aplicació directa i cautelar, que es consideraven prioritàries en ordre a implementar
mesures per a garantir la protecció del sòl rústic de l’illa, fins que es procedís a la tramitació
i aprovació de la modificació del PTI d’Eivissa (PTIE) i per assegurar les seves
determinacions futures.
L’aprovació inicial de la citada NTC es va efectuar al Ple de 30 de novembre de 2016 i va
ser publicada al BOIB núm. 151, d’1 de desembre de 2016. Posteriorment, l’aprovació
definitiva va fer-se al Ple de 26 d’abril de 2017, i es va publicar al BOIB núm. 51, de 29
d’abril de 2017.

Entre el 30 de juny i el 13 de juliol de 2018 es va fer la consulta pública de l’article 133 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC), durant un termini de 10 dies hàbils, per comptar amb l’opinió dels
subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura
modificació número 1 del PTIE, amb el resultat que consta a l’expedient.
L’objectiu general que es pretén assolir amb la proposta d’ordenació consisteix en reduir de
forma immediata la pressió urbanística i especulativa en sòl rústic i l’impacte ambiental i
paisatgístic que se’n deriva. Per aquest motiu s’ha optat per una modificació del Pla
territorial insular que sigui el més ràpida possible, de manera que s’aprovi en un termini breu
aquesta alteració del planejament territorial insular. Per aconseguir aquesta celeritat, el
contengut de la Modificació número 1 del PTIE coincideix essencialment amb els aspectes
que consten a la resolució de la Consellera executiva de Territori i Mobilitat de dia 8 de
novembre de 2016, sense perjudici de dotar de coherència el resultat normatiu. D’aquesta
manera s’evita allargar el procés derivat d’introduir-hi una diversitat de contenguts
addicionals de la modificació i s’assegura que els aspectes més urgents s’afronten amb
diligència.
La Modificació número 1 del PTIE, adjunta a aquesta proposta en 6 annexos i que ha estat
elaborada pels serveis tècnics del Consell Insular d’Eivissa, consta de Memòria, Normes de
l’ordenació, Plànols (sèries 3 i 4) substitutius de les APR d’incendis i Estudi ambiental
estratègic.
Es considera convenient mantenir les determinacions de la NTC en allò que sigui aplicable a
través de les determinacions positives establertes la part normativa que és objecte
d’aprovació inicial.
A la Modificació del PTIE s’estableixen tota una sèrie de determinacions que impliquen, pel
que fa al sòl rústic, reduir l’aprofitament urbanístic en sòl rústic i mitigar l'impacte que hi
provoquen els habitatges de grans dimensions, reduir la intensitat de la urbanització difusa
del sòl rústic, principalment a través d’un nou règim de segregacions, reduir l’impacte
ambiental i paisatgístic de les edificacions que s’implantin en sòl rústic, així com reduir les
contingències derivades de la construcció en zones de risc d’incendi forestal, i introduir
determinades mesures positives d’integració paisatgística, ambiental i de foment de
l’agricultura i de l’estalvi d’aigua.
En definitiva, el text redactat per a l’aprovació inicial de la Modificació número 1 del PTIE
conté tota una sèrie de determinacions que, són més restrictives que les que resultarien de
l’aplicació del Pla territorial insular vigent de 2005, i que, si no es pren algun tipus de mesura
per evitar la seua consolidació, mentre es troba en tramitació la modificació del Pla
Territorial, podrien ocasionar disfuncions amb les determinacions definitives de la mateixa
Modificació número 1 del Pla, tot posant en qüestió la seva pròpia eficàcia.
Per la qual cosa, es considera adient que a l’acord d’aprovació inicial la present modificació
del Pla Territorial s’adopti l’acord de suspendre, simultàniament a l’aprovació inicial del
present Pla, la tramitació d’aquelles parts dels instruments de planejament municipal i

l'atorgament de les llicències i/o a autoritzacions d'edificació i/o construcció que no s'ajustin
o contradiguin les determinacions contingudes a la Modificació número 1 del Pla Territorial
Insular d’Eivissa inicialment aprovada. La suspensió prevista al paràgraf precedent regirà
fins a l’aprovació definitiva de la Modificació número 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa.
En qualsevol cas, poden concedir-se aquelles llicències i/o autoritzacions que a més de
complir les determinacions vigents, compleixin també amb les determinacions establertes a
la present Modificació número 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa aprovada inicialment.
De la suspensió, únicament n’estarà exclosa l’apartat 6è de la norma 16, sobre el règim de
les desvinculacions, ja que aquesta nova regulació sobre desvinculacions serà aplicable a
partir de l’aprovació definitiva de la present Modificació del PTIE.
Les determinacions suspensives contingudes en aquest apartat produiran els seus efectes
des del dia de la publicació al BOIB de l’acord d’aprovació inicial de la present Modificació
número 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa, i es mantendran fins a la seua aprovació
definitiva.

PROPOSTA
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació número 1 del Pla territorial insular d’Eivissa
(PTIE), conformement amb el que estableix l’article 10.1.b) i 2 de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació territorial, en connexió amb l’article 1, apartat 1 i article 3.2 de la Llei
2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori i article 70.13 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
El text de les determinacions que estableix la modificació número 1 del PTIE, juntament
amb la corresponent documentació cartogràfica, apareix íntegrament recollit en 6 annexos
d’aquest acord.
SEGON.- D’acord amb allò disposat a l’article 17.1 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, l’aprovació inicial de la present modificació número 1 del PTIE suposa
la derogació de la Norma Territorial Cautelar per la qual s’adopten mesures provisionals per
assegurar la viabilitat i l’efectivitat de la modificació del Pla Territorial Insular d’Eivissa (BOIB
número 51, de data 29 d’abril de 2017).
TERCER.- Disposar la tramitació de la modificació número 1 del PTIE seguint el
procediment previst en l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial (LOT), i en conseqüència, de conformitat amb l’apartat 1.c) i 2 de
l’article 10 LOT i article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, disposar l’obertura d’un TERMINI D’INFORMACIÓ
PÚBLICA de la modificació número 1 del PTIE, acompanyat del seu Estudi Ambiental
Estratègic, per un termini de QUARANTA-CINC (45) DIES HÀBILS, mitjançant la publicació
d’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d’edictes de la corporació,

en dos dels diaris de major circulació de l’illa d’Eivissa i a la corresponent seu electrònica
del Consell Insular d’Eivissa (www.conselldeivissa.es), per tal que qualsevol persona pugui
formular les al·legacions que consideri pertinents.
La documentació sotmesa a informació pública inclou, així mateix, un resum no tècnic de
l’estudi ambiental estratègic de la modificació número 1 del PTIE.
Aquest acord i la documentació integrant de la present modificació aprovada inicialment
podrà ser consultada en horari d’oficina del Consell Insular, de dilluns a divendres (de 08:00
hores fins a les 15:00 hores), en els serveis del Departament de Territori i Mobilitat del
Consell Insular d’Eivissa, ubicats a la seu del Consell Insular d’Eivissa, avinguda d’Espanya,
núm. 49, quarta planta, CP.- 07800 Eivissa.
La documentació podrà ser consultada a través d’internet, accedint a la següent pàgina
web: http://www.conselldeivissa.es/.
Es faculta als serveis tècnics del Consell per tal que, amb caràcter previ a l’obertura del
període d’informació pública, esmenin els errors gramaticals i/o aritmètics que es detectin a
la documentació escrita i gràfica.
QUART.- Sol·licitar, amb relació a l’àmbit de les competències respectives, informe al
Govern de les Illes Balears, a tots els ajuntaments de l’illa d’Eivissa i a tots els organismes
de l’administració de l’Estat, a través de la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma o
bé directament, que tinguin incidència en matèria d’ordenació territorial, en aplicació de la
legislació sectorial vigent.
Així mateix, realitzar la consulta als organismes i entitats assenyalades en el document
d'abast formulat per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el dia 10 de novembre
de 2017 a les quals es refereix l’article 22.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, les quals disposaran d’un termini de 45 DIES HÀBILS per emetre els
informes i al·legacions que considerin pertinents.
CINQUÈ.- Suspendre, simultàniament a l’aprovació inicial de la modificació número 1 del
PTIE, la tramitació d’aquelles parts dels instruments de planejament municipal i l'atorgament
de les llicències i/o a autoritzacions d'edificació i/o construcció que no s'ajustin o
contradiguin les determinacions contingudes a la Modificació número 1 del Pla Territorial
Insular d’Eivissa inicialment aprovada. La suspensió prevista al paràgraf precedent regirà
fins a l’aprovació definitiva de la Modificació número 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa.
En qualsevol cas, poden concedir-se aquelles llicències i/o autoritzacions que a més de
complir les determinacions vigents, compleixin també amb les determinacions establertes a
la present Modificació número 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa aprovada inicialment.
De la suspensió, únicament n’estarà exclosa l’apartat 6è de la norma 16, sobre el règim de
les desvinculacions, ja que aquesta nova regulació sobre desvinculacions serà aplicable a
partir de l’aprovació definitiva de la present Modificació del PTIE.

Les determinacions suspensives contingudes en aquest apartat produiran els seus efectes
des del dia de la publicació al BOIB de l’acord d’aprovació inicial de la present Modificació
número 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa, i es mantendran fins a la seua aprovació
definitiva.
Annex:
MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PLA TERRITORIAL INSULAR D’EIVISSA composada pels
següents documents:
1.
2.
3.
4.
5.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
NORMES DE L'ORDENACIÓ
SÈRIE DE PLÀNOLS 3 “ÀREES DE PROTECCIÓ DE RISCOS, BIC, LIC I ZEPA”
SÈRIE DE PLÀNOLS 4 “ÀREA DE PREVENCIÓ DE RISC D’INCENDI”
ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PLA
TERRITORIAL INSULAR D’EIVISSA
6. RESUM NO TÈCNIC DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DE LA
MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PLA TERRITORIAL INSULAR D’EIVISSA
ENLLAÇ AL DOCUMENT DE TEXT NORMATIU
4. Torn obert de paraules.

Eivissa, 05 de setembre de 2018

