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, 15 DE FEBRER DE 2019
ACORD per acceptar el contingut de la documentació per a l’aprovació definitiva de la
Modificació número 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa (PTIE), amb la redacció
sorgida fruït del tràmit d'informació pública i de participació, tot acceptant o
desestimant les al·legacions en els termes continguts a l’informe tècnic de data 15 de
febrer de 2015.
Trametre a la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear la documentació de la
proposta final de la Modificació número 1 del Pla territorial insular d’Eivissa amb la
documentació exigida a l’article 24.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, per tal que formuli la declaració ambiental estratègica.
Sol·licitar els informes previstos sobre l’Ordenació dels aeroports d’interès general i de la
seua zona de servei, i sol·licitar també a la Comissió de Coordinació de Política Territorial
l’informe previst d’ordenació territorial.
Una vegada es disposi dels informes sol·licitats o hagi transcorregut el termini d’un mes des
de la sol·licitud dels informes a la Comissió de Coordinació de Política Territorial i al Consell
Econòmic i Social, i del termini de dos mesos des de la sol·licitud dels informes a la
Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears, elevar al Ple del Consell Insular
d’Eivissa l’aprovació definitiva de la Modificació número 1 del Pla Territorial Insular
d’Eivissa.

APROVAR la proposta per donar compliment al que disposa la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en data 29 de setembre de 2016, per la
expropiació de les finques 1B, 1A, 1A bis i 1C de l'obra del Complementari núm. 2 de
la Ronda Nord de Sant Antoni.
Abonar la quantitat de 33.967,43 € per l'expropiació de las finques 1B, 1A,1A bis i 1C de
l'obra del Complementari núm. 2 de la Ronda Norte de Sant Antoni a l'empresa Sa Solana,
S.L.

APROVAR la proposta per donar compliment al que disposa la resolució del Jurat
Provincial d‘Expropiació Forçosa de 3 de març de 2017, pel pagament als propietaris
per l'expropiació de la finca 7 de l'obra de la Ronda Nord de Sant Antoni de Portmany.
Abonar la quantitat de 12.654,74 euros a cadascun dels tres particulars propietaris de la
finca expropiada.

ADMETRE a tràmit la sol·licitud i iniciar l'expedient administratiu per reclamació de
danys i perjudicis, a fi de determinar, si és o no procedent, reconèixer a l'empresa
UTE Copcisa S.A. i Construcciones Olives S.L., UTE Carretera 733 Ibiza el dret a
indemnització pels presumptes danys i perjudicis ocasionades com a conseqüència
de les ampliacions de termini produïdes en l'execució del contracte de les obres de
condicionament de la carretera C-733, del punt kilomètric 8'030 al punt kilomètric
20'890.
Designar a la instructora d’aquest expedient, i requerir a les parts la documentació
necessària.

DONAR COMPTE de la resolució acordant l'aprovació de l’expedient de contractació
del servei de consergeria i conservació del centre d'exàmens de conduir a la finca de
Can Guasch.
S'aprova l’expedient de contractació, que incorpora els Plecs de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars que regiran el contracte, i disposar l'obertura del
procediment d'adjudicació.

DONAR COMPTE de l'adjudicació del subministrament de gas propà a domicili, per a
diferents edificis del Consell Insular d'Eivissa.
S'adjudica el subministrament de gas propà, en els centres: Escola d'Educació Infantil Es
Fameliar, Escola d'Educació Infantil Cas Serres, Escola d'Educació Infantil Ses Païsses i
Campament de Cala Jondal, a l'entitat REPSOL BUTANO, S.A, per un import total de
71.691,92€.
S'adjudica el subministrament de gas propà, en el centre: Hospital Residencia de Cas
Serres, a l'entitat REPSOL BUTANO, S.A, per un import total de 36.959,20€, i amb una
duració del contracte de 2 anys.

Eivissa, 15 de febrer de 2019

