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PRESENTACIÓ

Les principals tasques de l’Àrea de Residus del Departament de Política de Mobilitat i
Activitats del Consell Insular d’Eivissa (CIE) han estat dur a terme les actuacions relatives a
la gestió de residus urbans d’Eivissa i Formentera, amb caràcter de servei públic insular,
recollides en el Decret 46/2001, de 30 de març, d’aprovació definitiva del Pla director
sectorial per a la gestió de residus urbans d’Eivissa i Formentera (PDSGRUEF).
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ESTADÍSTIQUES DE RESIDUS DE L’ANY 2008

La gestió de residus del Consell d’Eivissa comprèn dues grans àrees: d’una banda, els
residus procedents de la recollida selectiva (paper-cartó, vidre, envasos lleugers i altres) i,
de l’altra, els residus sòlids urbans i altres fraccions complementàries (residus de jardineria i
poda, residus de construcció i demolició, etc.), que tenen com a destí final l’abocador de Ca
na Putxa.
Atès que el Consell Insular d’Eivissa gestiona la Planta de Transferència de Formentera,
algunes de les dades d’aquest apartat fan referència a l’àmbit de les Pitiüses.
Residus gestionats a l’Abocador de Ca na Putxa
Els residus que no són objecte d’una recollida selectiva específica, es duen a l’abocador de
Ca na Putxa, on són objecte d’un control (a l’entrada i al punt d’abocament) i d’un triatge (en
el cas dels residus voluminosos). A continuació es detallen els residus entrats a l’abocador
de Ca na Putxa en funció de la tipologia de residu entrat i l’origen:

Taula 1. Entrades de residus segons origen a l’abocador de Ca na Putxa
La següent Taula mostra l’evolució mensual de les entrades de residus per al conjunt de les
Pitiüses:
ENTRADES ABOCADOR DE CA NA PUTXA 2008

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTALS
TOTALS MUNICIPALS
TOTAL ILLA EIVISSA

POSIDÒNIA

RESIDUS
DEPURADORES

VOLUMINOSOS

INERTS

JARDINERIA I PODA

SANITARIS
GRUP II

ALGUES
441,40
176,04
777,67
3.411,90
2.188,34
618,30
157,98
303,80
859,55
1.141,02
90,78
0,00
10.166,78
10.166,78
10.166,78

R. DEPURADORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,16
48,20
63,88
57,18
54,74
73,34
347,50
0,00
347,50

VOLUMINOSOS
433,22
465,61
460,37
652,74
755,43
591,68
566,06
369,24
416,44
521,57
448,36
321,46
6.002,18
3.150,97
6.002,18

INERTS
1.492,85
2.216,05
1.708,46
2.756,38
1.881,45
1.180,78
1.219,83
613,11
981,84
739,04
698,18
430,20
15.918,17
1.003,31
15.918,17

JARDINERIA I
PODA
401,53
596,98
493,29
544,41
500,47
569,58
497,88
385,17
388,29
497,70
464,85
312,23
5.652,38
1.915,87
5.652,38

SANITARIS
GRUP II
7,40
7,72
7,72
7,52
8,30
10,44
11,70
10,92
12,18
17,48
13,42
16,68
131,48
0,00
131,48

ANIMALS

RSU

ANIMALS
0,33
0,44
1,20
1,00
0,87
0,19
2,38
1,60
0,81
1,05
0,55
0,41
10,83
1,89
10,83

RSU
5.963,66
5.863,88
6.639,69
7.270,58
9.500,52
10.912,08
12.908,53
13.451,59
10.683,31
8.292,66
6.011,42
5.502,96
103.000,88
96.988,58
97.183,94

Taula 2. Entrades de residus mensuals a l’abocador de Ca na Putxa

TOTAL ENTRADES
CA NA PUTXA
TOTAL ENTRADES
CA NA PUTXA
8.740,39
9.326,72
10.088,40
14.644,53
14.835,38
13.883,05
15.414,52
15.183,63
13.406,30
11.267,70
7.782,30
6.657,28
141.230,20
113.227,40
135.413,26

D’aquestes dades es pot destacar el següent:






El 73 % dels residus són residus sòlids urbans (RSU), és a dir, residus generats als
domicilis de forma habitual.
El 18 % dels residus corresponen a restes de posidònia (generades pels ajuntaments) i a
residus inerts (generats majoritàriament per particulars).
Els mesos de màxima entrada de residus han estat juliol i agost. Durant aquests dos
mesos s’ha recollit el 22 % de tots els residus de l’any 2008.
S’ha produït una entrada important de posidònia durant el mes d’octubre.
S’ha incorporat un nou tipus de material d’entrada, que són els residus procedents de les
depuradores privades.

Si es comparen aquestes dades amb les entrades de residus dels anys anteriors, es pot
comprovar que s’ha produït una reducció efectiva dels residus a l’abocador de Ca na Putxa.
La següent figura mostra aquesta evolució:
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Figura 1. Evolució de les entrades anuals a l’abocador de Ca na Putxa
D’aquesta gràfica es pot destacar la següent informació:
 Les entrades de residus a l’abocador de Ca na Putxa s’han reduït en un 11 %.
 S’han reduït de forma significativa les entrades de posidònia, residus inerts i RSU.
 Les dades de l’any 2008 són similars a les de l’any 2005.
Materials de recollida selectiva
Els materials de recollida selectiva ordinaris són aquells que es poden dipositar en els
contenidors verd, blau i groc, que corresponen als envasos de vidre, paper-cartó i envasos
lleugers, respectivament.
Paper-cartó
El paper-cartó que els serveis municipals recullen dels contenidors de color blau, dels
sistemes porta a porta i dels grans productors, així com les aportacions directes de
productors singulars es duen a l’Estació de Transferència de Materials de Recollida
Selectiva (en el cas de Formentera, a l’Estació de Transferència de Formentera). Aquest
material se sotmet a un procés de premsat i el seu destí és la Planta de fabricació de paper i
cartó del grup SAICA a Saragossa.

Durant l’any 2008 la recollida de paper-cartó ha experimentat un creixement respecte als
anys anteriors, en el que sembla una tendència creixent. Les dades de recollida de papercartó durant l’any 2008 i l’evolució en els últims anys es mostren a la següent figura:

Municipi
Eivissa
Sant Antoni
Santa Eulària
Sant Josep
Sant Joan
Formentera
Prod. singulars
TOTAL EIVISSA
TOTAL

PAPER (Tones)
2004
1.874
123
510
122
34
160
880
3.543
3.704

2003
1.081
63
240
20
16
119
443
1.863
1.982

2005
1.955
218
391
542
43
134
846
3.994
4.128

2006
1.906
239
396
614
56
195
1.059
4.271
4.466

2007
2.217
370
565
735
67
286
876
4.831
5.117

2008
2.272
455
655
787
80
827
819
5.068
5.895

Taula 3. Recollida de paper-cartó segons origen
El conjunt dels municipis de l’illa d’Eivissa ha incrementat en un 5 % la recollida de papercartó respecte de l’any 2007 i és de destacar l’increment de Formentera. Aquesta evolució
es pot veure clarament a la següent gràfica:
Recollida Selectiva de Paper-Cartró - Municipis
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Figura 2. Evolució de la recollida selectiva de paper-cartó a les Pitiüses
Vidre
El vidre que els serveis municipals recullen dels contenidors de color verd així com les
aportacions directes de productors singulars es duen a l’Estació de Transferència de
Materials de Recollida Selectiva (en el cas de Formentera, a l’Estació de Transferència de
Formentera). Aquest material es carrega en contenidors de gran capacitat i s’envia a la
Planta de fabricació d’envasos de vidre de l’empresa Daniel Roses a Barcelona.
Durant l’any 2008 la recollida de vidre ha experimentat un creixement respecte als anys
anteriors, en el que sembla una tendència creixent. Les dades de recollida de vidre durant
l’any 2008 i l’evolució en els últims anys es mostren a la següent figura:

Municipi
Eivissa
Sant Antoni
Santa Eulària
Sant Josep
Sant Joan
Formentera
Prod. singulars
TOTAL EIVISSA
TOTAL

2003
596
203
265
199
95
149
0
1.358
1.507

VIDRE (Tones)
2004
734
228
338
214
113
224
0
1.627
1.851

2005
739
231
338
322
103
240
0
1.733
1.973

2006
793
257
325
383
116
148
0
1.874
2.022

2007
1.146
356
381
524
138
221
0
2.545
2.766

2008
1.104
395
473
555
139
570
70
2.737
3.307

Taula 4. Recollida de vidre segons origen
El conjunt dels municipis de l’illa d’Eivissa ha incrementat en un 7,5 % la recollida de vidre
respecte de l’any 2007 i és de destacar l’increment de Formentera. Aquesta evolució es pot
veure clarament a la següent gràfica:
Recollida Selectiva de Vidre - Municipis
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Figura 3. Evolució de la recollida selectiva de vidre a les Pitiüses
Envasos lleugers
Els envasos lleugers que els serveis municipals recullen dels contenidors de color groc així
com les aportacions directes de productors singulars es duen a l’Estació de Transferència de
Materials de Recollida Selectiva (en el cas de Formentera, a l’Estació de Transferència de
Formentera). Aquest material se sotmet a un procés de compactació i s’envia a la Planta de
Selecció d’Envasos de l’empresa TIRME a l’illa de Mallorca.
Durant l’any 2008 la recollida d’envasos lleugers ha experimentat un creixement respecte als
anys anteriors, en el que sembla una tendència creixent. Les dades de recollida d’envasos
lleugers durant l’any 2008 i l’evolució en els últims anys es mostren a la següent figura:

Municipi
Eivissa
Sant Antoni
Santa Eulària
Sant Josep
Sant Joan
Formentera
Prod. singulars
TOTAL EIVISSA
TOTAL

2003
176
19
5
19
4
0
0
223
223

ENVASOS (Tones)
2004
2005
195
210
41
58
41
61
33
57
9
12
0
0
0
0
320
398
320
398

2006
243
72
75
114
15
0
0
518
518

2007
367
115
110
177
21
0
0
790
790

2008
413
123
132
228
22
163
12
930
1.093

Taula 5. Recollida d’envasos lleugers segons origen
El conjunt dels municipis de l’illa d’Eivissa ha incrementat en un 18 % la recollida de vidre
respecte a l’any 2007 i és de destacar l’increment de Formentera. Aquesta evolució es pot
veure clarament a la següent gràfica:
Recollida Selectiva d'Envasos Lleugers - Municipis
450
400

Tones

350

Eivissa

300

Sant A nto ni

250

Sant Jo sep

Santa Eulària
Sant Jo an

200

Fo rmentera
P ro d. singulars

150
100
50
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Any

Figura 4. Evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers a les Pitiüses

Altres materials
A part dels materials de recollida selectiva ordinaris, hi ha altres residus urbans o
assimilables a urbans que es generen de forma especial o que requereixen un tractament
específic, com poden ser els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), residus
voluminosos, etc.
Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
Des de l’any 2007, el Consell Insular ha impulsat la recollida de RAEE, separada de la
residus voluminosos, d’acord amb els següents principis:
 Si està en bon estat, reutilitzar-lo a través de la Fundació Deixalles, que els recull
forma gratuïta (en el marc del Projecte Inserció i Reciclatge).
 Si no està en bon estat, dur-lo al punt d’emmagatzematge municipal, si existeix, o
directament al Centre Logístic de Gestió de RAEE (que actualment és l’empresa Ca
Negreta).

de
de
bé
na

Durant l’any 2008 s’han recollit 1.163.73 tones de RAEE que s’han enviat a plantes de
tractament de Catalunya per a la seua descontaminació i aprofitament de materials.
Voluminosos
La gestió dels residus voluminosos es realitza o bé a través de la Fundació Deixalles (en el
marc del Projecte Inserció i Reciclatge), que recull gratuïtament els que estan en bon estat i
afavoreix la seva reutilització, o bé a través dels serveis municipals de recollida, que els
duen a l’abocador de Ca na Putxa.
Durant l’any 2008, la Fundació Deixalles ha recollit 145,72 tones de residus voluminosos
(inclosos RAEE), de les quals s’han reutilitzat o reciclat 123,74 tones (85 %).
Pel que fa als residus voluminosos que arriben a l’abocador de Ca na Putxa, se sotmeten a
un procés de triatge per separar materials valoritzables (metalls, fusta, vidre, etc.), RAEE i
residus que requereixen una gestió especial (bateries, extintors, etc.). Durant l’any 2008
s’han gestionat 6.002,18 tones de residus voluminosos, dels quals se n’han recuperat
1.577,82 tones (26 %).
Altres
A l’illa d’Eivissa es recullen altres residus de forma selectiva, com poden ser les piles usades
i els olis de cuina usats (en alguns municipis). El tractament d’aquests residus correspon al
Govern de les Illes Balears (en el cas de les piles usades) o als ajuntaments (en el cas dels
olis de cuina usats). Finalment, la gestió de residus perillosos es realitza a través de gestors
autoritzats pel Govern de les Illes Balears.
Balanç de la generació de residus
Després d’una tendència creixent els últims 2 anys, els residus entrats a l’abocador de Ca
na Putxa han patit una disminució d’un 11 % i s’ha finalitzat l’any amb unes dades similars a
les de 2005.
Per contra, la recollida selectiva ha augmentat en conjunt en un 7 %.
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INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS

Abocador de Ca na Putxa
El nou abocador controlat de Ca na Putxa està en explotació des de febrer de 2005 i durant
l’any 2008 s’ha finalitzat l’explotació de la cel·la 2 i s’ha iniciat l’explotació de la cel·la 3.
Durant aquest any es poden destacar les següents actuacions:
 Aprovació del Pla d’explotació anual
 Finalització de la construcció de les cel·les 3 i 4
 Inici de l’explotació de la Cel·la 3
 Realització de controls ambientals (lixiviats, emissions, plagues, etc.)
Aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea, contribueix a reduir les
disparitats socials i econòmiques entre ciutadans de la Unió

Estació de Transferència de Formentera
Des del 12 d’octubre de 2006 els residus urbans en massa de Formentera són compactats i
traslladats en contenidors estancs fins a l’abocador de Ca na Putxa. Aquest any se n’han
transferit 5.816,94 tones, un 27 % menys que l’any 2007.
Els materials de recollida selectiva (paper-cartó, envasos lleugers i vidre) es recepcionen a
l’Estació, on s’adeqüen per al seu transport i es traslladen per via marítima a les fàbriques
de reciclatge (en el cas del vidre i el paper-cartó) o a les plantes de selecció (en el cas dels
envasos lleugers). L’any 2008 s’han transferit un total de 1.560 tones de materials de
recollida selectiva (paper-cartó, vidre i envasos lleugers), un 14 % més que l’any 2007.

Aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea, contribueix a reduir les
disparitats socials i econòmiques entre ciutadans de la Unió

Planta de Triatge de Residus i de Tractament de la Matèria Orgànica
Durant l’any 2008 s’han assentat les bases del que serà la futura Planta de Triatge de
Residus i de Tractament de la Matèria Orgànica. De fet, s’ha aprovat tècnicament el Projecte
Bàsic, en què es defineixen les característiques més importants d’aquesta Planta.
La Planta inclourà les següents instal·lacions:
 Instal·lació de triatge de materials i separació de matèria orgànica
 Instal·lació de tractament de residus voluminosos
 Instal·lació de tractament de matèria orgànica
 Instal·lacions auxiliars de control ambiental (depuradora, biofiltre)
 Oficines i Centre d’Interpretació Ambiental
Estació de Transferència de Materials de Recollida Selectiva
Aquesta Estació gestiona tots els materials de recollida selectiva d’Eivissa (inclòs el papercartó de Formentera) i els ha adequat i expedit cap a les plantes de reciclatge. La gestió
d’aquesta Estació es realitza mitjançant una concessió adjudicada a l’empresa BARESA.
Durant l’any 2008 aquesta planta ha gestionat 9.562 tones de materials de recollida
selectiva.
Durant l’any 2008 s’ha dut a terme una sèrie de millores a la planta, entre les quals s’han de
destacar:
 Reparació de la tanca exterior de l’Estació
 Millora de les conduccions de recollida d’aigües pluvials
 Instal·lació de cobert per a l’emmagatzematge de residus perillosos
 Reparació de la porta de la zona de descàrrega de vidre
Deixalleries
Durant l’any 2008 el Consell ha elaborat els projectes per a la construcció de 7 deixalleries a
l’illa d’Eivissa, amb l’objectiu de millorar la gestió de residus i donar sortida a aquells residus
municipals que requereixen un tractament específic.

A més s’han iniciat els tràmits per a la licitació de la construcció de 6 d’aquestes deixalleries,
que es durà a terme durant l’any 2009.

Aquest projecte, cofinançat per la Unió Europea, contribueix a reduir les
disparitats socials i econòmiques entre ciutadans de la Unió
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SENSIBILITZACIÓ I CAMPANYES

Educadors ambientals
L’any 2008 el Consell d’Eivissa, en col·laboració amb ECOEMBES i ECOVIDRIO, ha posat
en marxa un equip d’educadors ambientals que tenen com a objectiu principal informar i
educar la ciutadania sobre la gestió correcta dels residus, els principis de reducció,
reutilització i reciclatge i sobre la recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos lleugers.
Els educadors ambientals han dut a terme les seues tasques a tots els municipis d’Eivissa i
a l’illa de Formentera i han centrat les seues actuacions en:
 Visites a les escoles
 Visites a centres comercials i locals d’oci
 Reunions amb hotels i associacions d’empresaris
 Entrevistes amb els ciutadans a peu de carrer
 Presència en jornades especials (fira de mostres, dia del medi ambient, etc.)
Durant l’any 2008, els educadors han repartit, entre els ciutadans d’Eivissa i Formentera, els
següents materials:
 9.520 imants dels residus
 15.701 guies per reciclar correctament
 4.627 guies infantils “Juga i aprèn amb el vidre”
 5.865 fulls informatius “Els envasos i el seu reciclatge”
 8.546 fulls informatius “El vidre pot tenir moltes vides”
Aquests materials també s’han repartit, juntament amb pòsters, a les escoles i als centres
educatius.
Contenidors de recollida selectiva
Durant l’any 2008 el Consell Insular ha rebut 25 contenidors de vidre adaptats amb el
sistema VACRI procedents del conveni amb ECOVIDRIO. A més d’aquests contenidors, el
Consell Insular ha adquirit 29 contenidors de vidre addicionals (també amb el sistema
VACRI). Aquests contenidors es distribuiran a principi de 2009 entre els diferents
ajuntaments.
Aquests contenidors disposen de les obertures tradicionals per tal que la resta de ciutadans
els puguin utilitzar com un contenidor de vidre normal i, a més, incorporen el sistema VACRI,
que està dissenyat i concebut per facilitar la gestió dels residus de vidre a grans productors.
Projecte d’educació ambiental
El Consell Insular segueix duent a terme una campanya d’educació ambiental a través de la
Fundació Deixalles que té com a objectiu sensibilitzar la població escolar d’Eivissa,
mitjançant la realització de diverses activitats, sobre la problemàtica actual de l’energia i els
residus a l’àmbit local, insular i global.

Durant l’any 2008 les activitats s’han dut a terme en 259 ocasions, per grups
d’alumnes de 29 centres escolars (20 de Primària i 9 de Secundària), distribuïts de la
següent manera:
 Activitat 1: Taller de l’energia i els residus: 30 grups
 Activitat 2: Aula mòbil d’energia: 57 grups
 Activitat 3: Visita a la Planta de Transferència d’Eivissa: 78 grups
 Activitat 4: Aula mòbil d’energia a fires i jornades: segons calendari
 Activitat 5: Visita a la nau de Fundació Deixalles: 65 grups
 Activitat 6: Taller dels envasos: 29 grups
Projecte Inserció i Reciclatge
El Consell Insular d’Eivissa segueix col·laborant amb la Fundació Deixalles en el Projecte
Inserció i Reciclatge, que té com a objectius la gestió dels residus voluminosos i residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) en bon estat i la seua reintroducció en el mercat, així
com la inserció sociolaboral de persones amb diferents problemàtiques socials.
La recollida es realitza de forma gratuïta mitjançant trucada telefònica prèvia. El ciutadà o
l’empresa pot sol·licitar la recollida de mobles, electrodomèstics, etc. Aquest servei no
suposarà cap cost per al ciutadà, ja que la reintroducció dels voluminosos en el mercat serà
el mecanisme de finançament de l’activitat.
Els resultats del Projecte Inserció i Reciclatge durant l’any 2008 han estat els següents:
 S’han recollit unes 146 tones de voluminosos
 S’han reutilitzat més de 95 tones (66 % de les entrades)
 S’han reciclat més de 27 tones (19 % de les entrades)
 De les 146 tones recollides, se n’ha valoritzat (reutilització + reciclatge) més de 123
tones (85 % de les entrades)
 80 usuaris han passat per la Fundació Deixalles l’any 2008, dels quals 16 han sortit amb
contracte laboral.
Jornades de Centres CAT de les Illes Balears
El 23 de maig de 2008 va tenir lloc la II Jornada de Centres CAT de les Illes Balears,
organitzada pel Consell d’Eivissa i l’Associació Balear de Centres Autoritzats de Tractament
(ABACAT), amb l’objectiu d’aprofundir més en els aspectes ambientals de la gestió de
vehicles fora d’ús (VFU).
La jornada, orientada als centres autoritzats de tractament de VFU de les Illes Balears, tenia
com a objectiu afavorir la comunicació entre aquestes empreses i les administracions i va
comptar amb la participació de 18 centres CAT de les Illes Balears, el Govern de les Illes
Balears, la Direcció General de Trànsit, el SEPRONA, AEDRA i SIGRAUTO. A més, també
hi varen assistir els Consells d’Eivissa i de Formentera, els ajuntaments de l’illa d’Eivissa i la
CAEB.
Tallers de compostatge
Durant l’any 2008 el Consell d’Eivissa ha ofert el cicle d’activitats “Recicla amb seny!”, que
han dut a terme els monitors de l’associació Amics de la Terra, a diversos centres escolars
de l’illa d’Eivissa. L’any 2008 hi han participat 10 centres escolars i es preveu continuar
aquesta activitat durant el 2009.
Aquest cicle es realitza amb l’objectiu principal de difondre l’aprofitament dels residus
orgànics mitjançant l’elaboració de compost i el seu aprofitament. Les activitats que es duen
a terme són les següents:
 Activitat 1: Els residus: problemàtica, reducció i reciclatge
 Activitat 2: La fracció orgànica: elaboració de compost



Activitat 3: Tancament del cicle: aprofitament del compost elaborat

Bossa de comprar i Bosses de recollida selectiva
Amb l’objectiu de fomentar la reducció en la generació de residus i afavorir i ajudar als
ciutadans a realitzar la recollida selectiva als seus domicilis, el Consell insular ha encarregat
el disseny i elaboració dels següents materials:
Bossa de comprar
Amb el lema “una bossa... moltes compres!” el Consell Insular ha dissenyat unes bosses
plegables per substituir la bossa de plàstic del mercat, supermercat o botiga. Aquesta bossa
és ideal per dur-la a la butxaca o a la bossa de mà i poder-la utilitzar quan sigui necessària.
El Consell ha encarregat 50.000 unitats d’aquesta bossa, que s’han començat a repartir a
finals de l’any 2008 i se seguirà durant l’any 2009.
Bosses de recollida selectiva
El Consell Insular, per afavorir i fomentar la recollida selectiva als domicilis ha encarregat un
paquet de tres bosses de colors (verd, blau i groc) per tal que es puguin separar fàcilment el
vidre, el paper-cartó i els envasos. Aquestes bosses són reutilitzables i rentables, i
incorporen informació sobre els materials que s’hi poden dipositar.
El Consell Insular ha coordinat el disseny i el repartiment de 35.000 paquets de bosses entre
els ajuntaments. Cada paquet conté les tres bosses de colors i es posaran a disposició dels
ajuntaments per a la seua distribució entre els ciutadans.
D’altra banda, el Consell d’Eivissa ha comprat 7.800 packs de les mateixes bosses que es
repartiran als diferents actes i fires amb presència del Consell que es vagin produint.
Materials d’educació ambiental
Durant l’any 2008 el Consell d’Eivissa ha emprat diversos materials d’educació ambiental
per conscienciar i sensibilitzar els ciutadans. Els educadors ambientals han estat els
encarregats de repartir la major part d’aquests materials.
Centre de Documentació Ambiental
Per tal de facilitar l'accés de la població a la informació en matèria de medi ambient, el
Consell d’Eivissa manté el Centre de Documentació Ambiental (CDA), el qual es troba ubicat
a la tercera planta de l'edifici seu del Consell Insular (av. d'Espanya, 49, d’Eivissa).
El Centre de Documentació Ambiental consta d'un fons de llibres i revistes, de CD i de
cartells i pòsters. Els principals àmbits de classificació dels fons són els següents:
 Espais Naturals
 Fauna i Flora
 Ordenació del Territori
 Residus Urbans
 Residus Industrials
 Recollida Selectiva
 Energies Renovables
 Energies Convencionals
 Trànsit i Mitjans de Transport
 Recursos Hídrics
 Meteorologia i Climatologia
 Qualitat Ambiental
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ÀREA DE BIODIVERSITAT

Control biològic de moscards:
Període del projecte
La campanya anual de control biològic es va realitzar com cada any entre els mesos de
març i octubre, ambdós inclosos.
Àmbit d’actuació
Per primera vegada el projecte únicament s’executa a l’illa d’Eivissa: salines des Codolar i
es Cavallet, sa Sal Rossa, ses Feixes, depuradores de Santa Eulària, Cala Llonga i bassa
de sa Rota.
Metodologia
El tractament va ser de forma majoritària biològic, especialment pel que fa referència al Parc
de ses Salines, ja que en funció de la normativa redactada al PRUG de l’Espai Protegit,
únicament es poden aplicar productes fitosanitaris de tipus A.
Aquest tipus de metodologia de control se centra en l’actuació sobre de la població larvària
per tal d’evitar que completi el seu desenvolupament a adult.
S’utilitzarà el tractament larvicida amb l’aplicació, a les aigües de proliferació de moscards,
del bacteri Bacillus thuringensis. És un bacteri que solament és patogen a les larves de
moscards hematòfags (xucladors de sang). Això vol dir que el tractament és molt selectiu, ja
que no afecta altres organismes.
El mecanisme concret és que el bacteri forma endòspores que són letals per a les larves
dels moscards hematòfags en ser ingerides, ja que produeixen el trencament de la paret
intestinal.
També es va realitzar un control sobre adults quan es varen donar casos de grans
explosions d’adults amb incidència directa a nuclis urbans, especialment als nuclis de ses
Feixes i la rodalia de Platja d’en Bossa, fora dels límits del Parc Natural de ses Salines.
En aquest cas el tractament sobre adults va utilitzar com a component cipermetrín a molt
baixa concentració (0,5 %), que s’aplicà per empolvorament de forma molt local al lloc
d’actuació.
També es varen instal·lar trampes de llum per fer la corba de vol de moscards a cada
localització d’aplicació. Aquestes corbes de vol permeten diagnosticar quina és la situació de
la població d’adults a la zona per tal d’avaluar en tot moment l’eficàcia del tractament així
com preveure i avançar-se a possibles explosions demogràfiques puntuals.
A les zones d’aplicació del control biològic de moscards s’estableixen tant limitacions
temporals com espacials. Això vol dir que a determinades zones no es podrà realitzar el
tractament a períodes determinats per tal d’evitar incidències negatives sobre altres
poblacions de fauna (per exemple en èpoques de cria a determinades zones humides com
sectors de ses Feixes i dels estanys de ses Salines).
En total treballaren dues persones amb un vehicle per l’illa d'Eivissa (3 persones en cas de
necessitat), més una persona amb vehicle a l’illa de Formentera.

El pressupost total del projecte és de 66.462,20 euros.
Estudis d’impacte ambiental i control ambiental:
Durant l’any 2008, el tècnic de biodiversitat de la secció de Medi Ambient va assistir als
següents comitès de control ambiental:
-

Comitè Tècnic d’Impacte Ambiental de la Comissió Balear de Medi Ambient (17
sessions).
Comitè Tècnic de la Comissió de Xarxa Natura 2000 (5 sessions).
Consell Assessor de fauna i Flora (3 sessions).

Pel que fa a l’elaboració d’informes tècnics de control ambiental, el tècnic de Biodiversitat va
emetre els següents:
-

Informe sobre l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte 20060587aer, “Actuaciones
en el aeropuerto de Ibiza”.

-

Informe sobre l’avaluació ambiental preliminar del projecte “Propuesta de revisión del
plan director del aeropuerto de Ibiza”.

-

Informe ambiental del projecte “Port esportiu sa Punta”, Eivissa, avaluació dels
impactes del projecte.

-

Informe ambiental de la memòria resum de les Obres de drenatge del nou accés
aeroport d’Eivissa.

-

Informe ambiental sobre “Estudio estratégico ambiental del litoral español, para la
implantación de parques eólicos”.

-

Informe sobre l’estudi d’impacte ambiental del projecte: 20070578des, “modificación
nº1 Proyecto de construcción y explotación de la IDAM de Santa Eulalia (Ibiza)”.

-

Elaboració d’un total de 8 informes tècnics sobre activitats i proves esportives que
requereixen control ambiental de verificació de no-incidència sobre el medi ambient.

Espais protegits
La secció de Medi Ambient del Consell ha col·laborat en la gestió dels espais protegits,
competència de la Direcció General de Biodiversitat del Govern de les Illes Balears,
concretament en els casos següents:
Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera
-

Pla de mobilitat i accessos
Pla de gestió de la zona des Codolar
Pla de gestió de sa Sal Rossa

Espai Natural de Cala d’Hort
Actuacions referents a agilitzar la proposta de nova delimitació de l’espai natural i aprovació
del PORN.

Ses Feixes: Participació en la redacció del Plec de prescripcions tècniques per a l’execució
d’un Pla de recuperació ambiental del sector del Prat de ses Monges.
Ordenació del territori
-

Col·laboració tècnica en la modificació del Pla Territorial Insular: Coordinació de
propostes tècniques d’experts en matèria de biodiversitat.

-

Informe de normes subsidiàries de Sant Joan.

-

Memòria ambiental de la norma cautelar.

Protecció d’espècies
-

Coordinació tècnica del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre d’Eivissa.

-

Informe per a la sol·licitud de catalogació del calàpet (Bufo viridis) i el corb (Corvus
corax) com a espècies protegides.

Carreteres
-

Col·laboració tècnica en els estudis d’impacte ambiental dels projectes de la
carretera de Sant Miquel i de la carretera de Sant Joan.

-

Col·laboració tècnica en el projecte d’adequació de carril bici i ambientalització de la
carretera de sa Canal.

Residus
-

Redacció de la memòria ambiental d’un total de 7 deixalleries de l’illa d’Eivissa, en el
procés de tramitació ambiental en el projecte de construcció.

Emergències i temes forestals:
-
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Col·laboració amb altres administracions per a la coordinació de diferents activitats,
com simulacre d’incendi, reunions amb l’UME, reunions tècniques per a l’execució de
la llei forestal en referència a les franges de protecció.
SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Projecte SIGCIT
El projecte SIGCIT, iniciat l’any anterior, és un projecte de col·laboració entre diferents grups
d’acció local de tot el país per dotar-los d’infraestructura i funcionalitats SIG (Sistemes
Informació Geogràfica). Aquest darrer any, s’ha creat i revisat el vol virtual que figurarà en
breu en la web del projecte i s’ha seguit recopilant informació sobre el territori.

Entre les bases cartogràfiques desenvolupades destaquen:
•
•
•
•

Finalització de la localització dels BIC i dels béns catalogats i incorporació de les
seues característiques temàtiques.
Finalització de la localització de turismes rurals.
Caracterització de les inversions LEADER en el territori.
etc.

Tasques per al desenvolupament del SIG corporatiu
Seguint amb el procés de generació d’una infraestructura de dades geogràfiques
corporativa, s’han dut a terme les següents tasques:
•

•
•
•

Incorporació de noves bases cartogràfiques: En aquest darrer any destaca:
- Adquisició de la nova base ortofotogràfica de 2006 pertanyent al projecte estatal
PNOA: s’espera que aquest projecte estatal proporcioni noves cobertures
ortofotogràfiques completes i de gran resolució (50 cm) cada 2 anys.
- Adquisició de la nova cartografia de nuclis d’Eivissa a escala 1:1.000: Aquesta
nova cartografia es troba encara en fase de correcció, en la qual el Consell ha
col·laborat puntualment.
- Construcció d’una guia de carrers de l’illa d’Eivissa: A partir de la cartografia de
nuclis mencionada anteriorment, s’ha extret una representació esquemàtica de la
xarxa de carrers i vies dels nuclis d’Eivissa. La representació digital resultant
manté la denominació de carrers i vies. Aquesta representació digital de la xarxa,
a banda del seu valor com a complement cartogràfic en mapes de gran escala,
pot servir, quan estigui completament corregida, per efectuar estudis i simulacions
de desplaçaments.
- Extracció dels portals dels nuclis urbans d’Eivissa: S’ha creat una capa
d’informació amb la localització de tots els portals de l’illa amb les dades referents
a la seua adreça postal.
Importació de les bases cartogràfiques al nou format del programari disponible.
Adaptació al nou sistema de coordenades oficial (ETRS89).
Edició i depuració de les bases cartogràfiques: Moltes bases cartogràfiques
presenten deficiències estructurals, incoherències en la informació temàtica i falta
d’estandardització geomètrica i temàtica. Aquestes deficiències comprometen la seua
utilització, fins i tot en el cas més simple de representació. Les tasques associades
són:
- Exploració de les bases cartogràfiques temàtiques i correcció dels errors temàtics
detectats.
- Substitució del límit de la base temàtica pel límit oficial aplicable i correcció dels
errors generats.

Enquesta d’infraestructures i equipaments locals (EIEL)
Ens trobam immersos en la fase de renovació de l’Enquesta d’infraestructures i equipaments
locals; un complet inventari, des del punt de vista de nucli de població, d’infraestructures i
d’equipaments de prestació municipal. La EIEL, encarregada als ens supramunicipals com el
Consell, exigeix un treball exhaustiu de recopilació i estructuració d’informació territorial.
Les tasques relacionades amb l’actualització de l’enquesta són:

•
•
•

•
•

Gestió i seguiment dels tràmits per a l’obtenció de la subvenció del MAP
Integració i millora de la informació: especialment pel que fa a la nova disponibilitat
d’informació cartogràfica a gran escala de nuclis de població (vegeu l’apartat
anterior)
Creació de capes temàtiques: a partir de la informació cadastral urbana disponible,
s’ha desenvolupat una capa d’inventari de locals cadastrals i el seu ús. Aquesta
cartografia ens dóna una primera aproximació a la densitat d’elements i activitat en
un àmbit territorial inferior al nucli
Actualització d’informació temàtica
Introducció de la informació actualitzada: Les noves dades s’enregistren directament
en format SIG

Suport a la campanya de seguiment de la Ceratitis capitata
La tasca principal ha estat la creació d’una base de dades per a la gestió de la ingent
quantitat d’informació que es recull al llarg de la campanya:
• Unes 30.000 dades anuals
• Gran diversitat d’informació: recomptes d’exemplars de Ceratitis, incidents referits a
trampa, subparcel·la i parcel·la, dades climàtiques, presència d’altres espècies,
calendari de pràctiques culturals, d’aplicació de pesticides, substitució de les
feromones, etc.
En la base de dades resultant s’ha programat una interfície que permet, de manera senzilla:
• Introduir i consultar els recomptes setmanals de Ceratitis i altres espècies
• Omplir i consultar el calendari d’incidents, variables climàtiques i pràctiques agrícoles
• Completar el model de dades amb nous elements: noves pràctiques, nous tipus de
fertilitzant, incidents, feromones, etc.
• Obtenir el resultat d’anàlisi prefixat d’interès: recomptes entre dues dates donades
per soci, subparcel·la i/o trampa, en comparació amb paràmetres climàtics d’interès.
• Obtenir informes per a la seua presentació: de moment, fitxes per a cada soci amb
cartografia de l’explotació i seguiment de captures entre dues dates determinades.
Tota aquesta informació es pot lligar, de manera molt senzilla, a l’extensió espacial d’aquest
mateix seguiment, per a l’obtenció de plànols, realització d’anàlisis espacials, etc.

Suport a projectes
Aquest darrer any el Consell Insular ha engegat un nombre important de projectes, molts
dels quals tenen una important base territorial que cal estudiar mitjançant informació
geogràfica. Actualment el Consell Insular disposa de grans col·leccions d’aquesta
informació, ja sigui pròpia o cedida per l’organisme productor de cartografia de la CAIB.
Aquest fet l’ha convertit en el principal subministrador d’aquestes dades a l’àmbit de l’illa
d’Eivissa. A més, en molts casos, la col·laboració amb les empreses encarregades de
l’elaboració dels projectes ha anat més enllà de la transferència d’informació geogràfica o la
realització de mapes. En alguns casos, doncs, aquesta col·laboració s’ha produït en forma
de realització de tasques analítiques, d’obtenció d’informació específica o, fins i tot,
assessoria en el seu ús i l’ús dels programes que la gestionen.
En aquest apartat incloem:

•
•
•

Pla estratègic de Platja d’en Bossa: Informació a mida i assistència puntual en el seu
ús
Pla d’emergències: Càlcul estimatiu del nombre d’edificacions que superen el llindar
d’alçada de seguretat
Pla director de senyalització de carreteres: Col·laboració en la redacció de les bases
del concurs i transferència d’informació específica

Servei de transferència de dades, localització i producció cartogràfica
La infraestructura de SIG de la Conselleria és la base per a l’oferta de serveis d’informació
geogràfica als mateixos departaments de la Corporació. Encara que són de natura molt
diversa, els podem classificar en tres tipologies:
•

•

•

Transferència de dades: Altres serveis de la Corporació treballen amb informació
territorial i disposen de programari per visualitzar-la, sobretot sistemes de CAD. Molt
sovent aquests serveis tenen necessitats en informació concreta que podem cobrir
des de la Conselleria. Els principals clients d’aquests serveis són la Conselleria de
Política Territorial i el Servei de Transports. Aquestes demandes suposen, sovent,
l’extracció d’informació temàtica repartida en les desenes de fulls que formen la
cartografia topogràfica de tot el territori, i la seua condensació posterior en una única
base cartogràfica fàcilment gestionable. Aquesta tasca ha merescut el
desenvolupament de sistemes especials per a la seua automatització.
Localització: gran quantitat de demandes d’informació consisteixen simplement en la
localització d’un element concret del territori, seguida de la inspecció i, eventualment,
cartografia del seu entorn geogràfic. Per tal de facilitar aquestes tasques es disposa
de l’opció d’efectuar cerques per topònim i sistemes d’accés ràpid a la informació
cartogràfica de referència (ortofotografies i base topogràfica). En el cas del treball de
camp, s’ha orientat sobre l’ús dels aparells de GPS de la Corporació.
Producció cartogràfica: a banda de les demandes cobertes en l’apartat anterior, es
disposa de la infraestructura i les bases cartogràfiques necessàries per produir
sortides cartogràfiques de qualitat, i el sistema per produir sèries cartogràfiques que
cobreixin una col·lecció important d’elements, o fraccionin, de manera sistemàtica,
una extensió de terreny extensa. S’han rebut demandes de molts serveis de la
Corporació, del mateix Departament (medi natural, residus, mobilitat) i de la resta de
Departaments (urbanisme, patrimoni, escoles taller, agricultura, etc.).

Entre els mapes i les sèries realitzats destacam:
• Cartografia temàtica per a projectes LEADER
• Mapes per als projectes de seguiment de plagues
• Mapes de suport per a les campanyes de promoció de la recollida selectiva: mapes
de situació, de carreteres, sèrie cartogràfica a gran escala del municipi d’Eivissa
• Diversos mapes per al servei de Residus: ubicació de pedreres, deixalleries, etc.
• Sèrie sobre els elements d’interès patrimonial en l’entorn de les obres de les
carreteres PM-804 i C-733
• Mapes de presentació de gran format de l’illa d’Eivissa
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ENERGIES RENOVABLES

RESTABLIMENT DE L’ACTIVITAT D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES DEL CIE
El Consell Insular d’Eivissa disposa de quatre instal·lacions de producció d’energia elèctrica
fotovoltaica connectades a la xarxa de subministrament elèctric, contribuint així a reduir la
dependència dels combustibles fòssils i evitant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Concretament les instal·lacions són les següents:
- Edifici polivalent de Cas Serres. Amb 3,06 kWp de potència.
- Escoleta de Cas Serres. Amb 3,06 kWp de potència.
- Escoleta de Santa Eulària. Amb 3,06 kWp de potència.
- Edifici de la seu del Consell Insular d’Eivissa. Amb 8,4 kWp de potència.
Al llarg del segon semestre de l’any 2008 s’ha realitzat tota una sèrie de gestions tècniques i
administratives amb l’objectiu de regularitzar administrativament i restablir l’activitat de les
instal·lacions solars fotovoltaiques propietat del Consell Insular d’Eivissa.
Finalment s’ha restablert plenament l’activitat de tres de les instal·lacions (escoleta de Cas
Serres, Edifici Polivalent de Cas Serres i escoleta de Santa Eulària). En referència a la
instal·lació de la Seu de la Corporació, encara no s’ha completat mai no es va arribar a
formalitzar la seua activitat (ni tan sols el certificat de l’instal·lador), per la qual cosa el tràmit
és més complicat, ja que s’ha de començar completament de zero.
Concretament s’han realitzat les següents gestions:
- Tràmits amb el Departament d’Indústria del Govern de les Illes Balears per tal
d’actualitzar les instal·lacions al Registre d’instal·lacions de producció d’energia
elèctrica en règim especial.
- Tràmits amb Gesa per tal d’actualitzar i formalitzar els contractes per a la venda
d’energia de les diverses instal·lacions.
- Alta d’IAE a l’Administració d’Hisenda per les diverses instal·lacions.
- Tràmits amb l’Oficina Gestora d’Impostos Especials per donar d’alta les instal·lacions
al Registre territorial d’impostos especials.
- Inspecció tècnica de les diverses instal·lacions i la seua posada en servei, substituint
els components malmesos.
A més a més de restablir l’activitat de les instal·lacions, s’han realitzat les negociacions
necessàries amb Gesa per tal de facturar per la venda de tota l’energia abocada a la xarxa
que es va acumular al llarg dels cinc anys d’inactivitat administrativa. Així, s’ha facturat un
total de 22.443 kWh, per un import total d’11.568,3 euros. La quantitat equivalent de CO2
que s’ha evitat que s’emeti a l’atmosfera comparada amb la producció elèctrica amb
combustió de gas és de 8,98 tones.
A partir d’aquest moment el departament s’encarregarà del seguiment de l’activitat de les
instal·lacions realitzant les següents accions:
- Realitzar les lectures mensuals i emetre els informes corresponents perquè la
facturació es realitzi puntualment.
- Fer un seguiment tècnic i manteniment de les instal·lacions, realitzant les inspeccions
i les accions necessàries per tal de mantenir la seua operativitat.
- Tots els tràmits necessaris amb altres administracions per tal de mantenir l’activitat
administrativa de les instal·lacions, incloses enquestes de l’INE...
- Així mateix, al llarg de l’any 2009 es realitzaran tots els tràmits oportuns per tal de
restablir també l’activitat de la instal·lació fotovoltaica de la Seu del Consell Insular
d’Eivissa.

Es pot realitzar una estimació de la quantitat d’energia aportada a la xarxa, el seu preu, així
com de la quantitat d’emissions de CO2 que s’evitaran si es manté l’activitat correcta de
cada una de les instal·lacions. Les dades previstes es presenten al següent quadre:
Poliv. Cas Serres Escol. Cas Serres Escol. Sta. Eulària Seu del CIE
Potència (Wp)
Energia produïda (kWh/any)
Preu venda previst (euros)
Estalvi CO2 (t.)

TOTAL

3060
5026,05
2712,11

3060
5026,05
2712,11

3060
5026,05
2712,11

8400
13797
7445,00

17580
28875,15
15581,32

2,01

2,01

2,01

5,52

11,55

SUBVENCIONS PER INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
Amb l’objectiu de promoure entre els habitants d’Eivissa la instal·lació de sistemes d’energia
solar (tant tèrmica com fotovoltaica), contribuint així a reduir la dependència dels
combustibles fòssils i evitant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, es va elaborar una línia
de subvencions.
Es va optar per una tramitació anticipada, amb pressupost de 2009 per tal de poder-ne
ampliar el termini. La partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvencions va ser
de 100.000 euros.
Es varen establir dues modalitats d’instal·lacions subvencionables: fotovoltaiques i
tèrmiques. Les quanties de les subvencions es varen fixar en 5 euros/Wp amb un màxim de
7.500 euros en la modalitat d’instal·lacions fotovoltaiques. En el cas d’instal·lacions
termosolars la quantia es va fixar en 350 euros/m2 de col·lector amb un màxim de 2.000
euros.
Com a novetats en aquestes subvencions es pot destacar:
- S’ha optat per subvencionar un preu fix per Watt pic (Wp) de placa instal·lada o per
metre quadrat (m2) de col·lector; d’aquesta manera s’eviten pujades dels
pressupostos per tal d’obtenir majors subvencions.
- També s’exigeix que les instal·lacions subvencionades siguin de nova implantació,
de manera que es promogui el creixement efectiu del parc solar a l’illa. Per aquest
motiu s’estableix un sistema de control mitjançant inspecció prèvia a l’atorgament de
les subvencions.
- Finalment, també s’estableix una inspecció posterior per tal de verificar in situ que la
instal·lació s’ha executat en els mateixos termes pels quals ha estat subvencionada.
Igualment es comprova així l’operativitat real de cada una de les instal·lacions.
Les Bases específiques de la convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 153, de 30
d’octubre. A partir d’aquell dia s’obria el termini de presentació de sol·licituds que finalitzà el
dia 15 de desembre de 2008.
Una vegada rebudes totes les sol·licituds s’avalua cada una d’elles i es comprova la
documentació aportada i es requereix, en el seu cas, la documentació complementària que
sigui necessària. Simultàniament es comencen igualment a realitzar les inspeccions prèvies.
Concretament en aquesta convocatòria s’ha rebut un total de 35 sol·licituds. El resum de les
dades principals referents a les instal·lacions projectades i a les ajudes sol·licitades es
presenta al quadre que segueix:

TOTAL TÈRMICA
TOTAL FOTOVOLTAICA
TOTAL

núm. sol·licituds
21
14
35

Superfície col·lectors (m2) Potència Panells (kWp)
757,41
32,66
-

Import previst
instal·lacions (euros)
286750,69
330850,92
617601,61

Import ajuda
sol.licitat (euros)
25293,50
82500,00
107793,50

La resolució dels diversos expedients de sol·licituds, així com l’atorgament definitiu de les
ajudes, l’execució de les instal·lacions i el pagament definitiu es realitzaran al llarg de l’any
2009, per la qual cosa es reflectiran en la memòria del proper any.

IV.

ALTRES

Entre altres actuacions realitzades per la secció de Medi Ambient durant l’any 2008 hi ha:
-

La signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Deixalles en matèria
d’educació ambiental, mitjançant el qual el Consell Insular va fer una aportació
econòmica de 35.000 € (trenta-cinc mil euros) a la Fundació Deixalles per al
desenvolupament i l’execució d’una campanya de conscienciació i sensibilització
ambiental sobre estalvi d’energia, promoció de les energies renovables, recollida
selectiva i reciclatge i recuperació de residus. Aquesta campanya va anar dirigida
principalment als centres educatius i, en esdeveniments puntuals, a la població en
general, baix la supervisió i coordinació del Consell Insular.

-

Dins el marc del conveni de col·laboració signat entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, signat en data 20
de juny de 2008, per desenvolupar el Pla d’ajuts i beques i per facilitar l’execució de
pràctiques en empreses d’àmbit europeu, emmarcat en el programa “Posa’t a prova”,
la secció de Medi Ambient i Residus va tenir per un període de tres mesos dues
becàries realitzant les pràctiques al departament.

-

El Consell Insular d’Eivissa, juntament amb el Consell de Formentera i els
ajuntaments pitiüsos, va organitzar el 1r Congrés Mediterrani de Gestió de Litoral,
que es va celebrar els dies 2 i 3 d’octubre de 2008 al Palau de Congressos de Santa
Eulària.

-

La concessió d’una subvenció a la Creu Roja Espanyola, Assemblea Insular
d’Eivissa, per a l’adquisició d’una embarcació pneumàtica amb unes característiques
adequades a les necessitats i els serveis que sorgeixen en emergències al litoral de
l’illa d’Eivissa, per un import de 25.094,25 €.

-

La concessió d’una subvenció a la Societat d’Història Natural per l’organització
d’unes jornades de medi ambient, per un import total de 3.000 €.

