El senyor ANGEL C. NAVARRO SANCHEZ, Secretari del Consell Insular de Formentera, Illes
Balears.
CERTIFIC que la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter
Ordinari de 4 de maig de 2018, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
11.
MEDI AMBIENT
PRP 2018/333 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL LLISTAT D’ADJUDICACIÓ DE FINANÇAMENT PER
AL/S PROJECTE/S GUANYADOR/S DEL CONCURS DE PROJECTES EMMARCATS DINS DEL SAVE
POSIDÒNIA PROJECT, DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, PER A L’ANY 2017.
Vista la proposta formulada sobre l’assumpte present, proposta del tenor literal següent, elaborada per la
consellera de Medi Ambient, i que així la defensa el president:

La Sra. DAISEE AGUILERA FLETCHER, consellera de Medi ambient del Consell Insular de Formentera, a
tenor dels antecedents que a continuació s’especifiquen, presenta per a la seva aprovació la següent
proposta
El Consell Insular de Formentera, coincidint amb l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament, llença el macro projecte Save Posidònia Project per a què durant tot l'any 2017, es pugui
participar activament en la causa, apadrinant cadascuna de les 76 hectàrees de Posidònia que hi ha al
voltant de l'illa de Formentera. Així mateix, tots aquells esdeveniments portats a terme a Formentera durant
el 2017 s’han sumat al Save Posidònia Project mitjançant donacions.
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“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL LLISTAT D’ADJUDICACIÓ DE FINANÇAMENT PER AL/S PROJECTE/S
GUANYADOR/S DEL CONCURS DE PROJECTES EMMARCATS DINS DEL SAVE POSIDÒNIA
PROJECT, DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, PER A L’ANY 2017.

L'objectiu d’aquest projectes és implicar totes les persones, les empreses i les organitzacions nacionals i
internacionals per sensibilitzar i prendre accions en la conservació d'una espècie bàsica en l'ecosistema de
les Illes Balears, com és la posidònia. La qualitat de les aigües de Formentera són envejables per qualsevol
destinació turística del món i es pretén protegir-les per generacions futures.

Atès l’informe favorable dels Serveis tècnics de l’àrea de Medi ambient del Consell Insular de Formentera,
de data 09 de maig de 2017.
Vist l’informe jurídic en relació a l’aprovació de les Bases reguladores que han de regir la convocatòria de
concessió de finançament del/s projecte/s guanyador/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save
Posidonia Project emès en data 10 de maig de 2017.
Vista l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera celebrada al
12 de maig de 2017 on s’aprovaren inicialment les “Bases que han de regir la convocatòria de concessió de
finançament del projecte/s guanyador/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save Posidònia
Project, del Consell Insular de Formentera per a l’any 2017”, que per un error es va aprovar quan resulta que
no era una proposta enllestida finalment, sinó que era un esborrany.
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Vista la Providència d’inici de la Consellera de Medi ambient del Consell Insular de Formentera, de data 09
de maig de 2017, per a portar a terme les actuacions administratives corresponents per aprovar la
convocatòria i les bases de concurs de projectes sobre la protecció, conservació i manteniment de la planta
Posidonia oceanica, a fi de contribuir a enriquir el coneixement i benefici que aquesta espècie ens
proporciona com a hàbitat.
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Vist que, per mor del que s’acaba de dir, el propi secretari va informar en la sessió passada que a la
proposta hi havia incorreccions i es varen esmenar, com ara la referència a la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, de la dona, que es va substituir per la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i
es va veure ponderat sol·licitar l’informe corresponent a l’Institut de la Dona, tot i que no es tractava
d’aprovar d’una norma amb rang reglamentari.
Vist que el secretari va informar també que, ateses les particularitats d’unes Bases com les presents i el
fons, resultava aconsellable seguir un procediment específic d’aprovació inicial de les bases, sotmetre-les a
informació pública ex article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (per analogia) i, sinó hi havia al·legacions, considerar-les aprovades
definitivament.
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Vist, tanmateix, que tot i aqueixes correccions s’ha descobert que hi havia encara incorreccions a propòsit
del contingut substantiu, i ara s’esmenen aqueixes incorreccions, com s’ha detectat des de l’àrea de Medi
Ambient, en el sentit que la redacció del text de les Bases que figurava com annex a la proposta no es
corresponia amb el document preparatori que servia de fons o actuació.
Atès l’establert en l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sobre Revocació d’actes i rectificació d’errors.
Vist finalment, el Pla estratègic de subvencions 2016/2019 del Consell Insular de Formentera, aprovat en la
sessió plenària ordinària de data 24 de juny de 2016, i publicat al BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016.
Vist el Certificat del Secretari del Consell Insular de Formentera, de data 29/05/2017 al qual s’especifica que
la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 19 de maig de
2017, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“Prp 2017/360. Proposta per deixar sense efecte l’acord adoptar per la comissió de govern en la
sessió ordinària de data 12 de maig de 2017, relatiu a la proposta prp 2017/335 d’aprovació “bases
que han de regir la convocatòria de concessió de finançament del projecte/s guanyador/s del
concurs de projectes emmarcats dins del save posidònia project, del consell insular de formentera
per a l’any 2017” i proposta d’aprovació inicial de les “bases que han de regir la convocatòria de
concessió de finançament del projecte/s guanyador/s del concurs de projectes emmarcats dins del
save posidònia project, del consell insular de formentera per a l’any 2017”
Vista la publicació al BOIB Núm. 74 del 17 de juny de 2017 de l’aprovació inicial d’aquestes bases, tal qual
deia la proposta d’aprovació inicial al seu punt tercer.
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Vist l’informe d’al·legacions fetes pel Institut de la Dona, al registre RGE núm. 16645 de data 21 de juliol de
2017.
Vist l’informe jurídic de data 01 d’agost de 2017 al qual s’informa favorable la inclusió de les consideracions
de l’informe de l’Institut de la Dona, de data 21 de juliol de 2017.
Vist que s’ha modificat el text de les Bases tal qual diu l’informe de l’Institut de la Dona, tant la part que fa
referència al llenguatge com la part a la qual s’indica la recomanació d’incloure en la redacció de les bases
la prohibició d’atorgament de les subvencions a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o
condemnades en els darrers tres anys perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades
per sentència judicial ferma, d’acord a l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, per la qual cosa hauran de presentar el corresponent certificat de l’administració competent en la
matèria.
Vist que aquesta recomanació s’ha inclòs com a punt 5 de la base sisena, amb el següent contingut:
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5. No podrà obtenir la condició de persona beneficiaria del finançament, la persona sol·licitant, les
empreses i entitats que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers tres anys perquè
han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere,
sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d’acord
a l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, per la qual cosa hauran
de presentar el corresponent certificat de l’administració competent en la matèria.”
Vist l’Acord de la Comissió de Govern de data 4 d’agost de 2017 d’aprovar proposta d’aprovació definitiva de
les bases de finançament dels projectes guanyadors de concurs de projectes de Save Posidonia Project del
Consell Insular de Formentera per l’any 2017.
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Atesa la publicació de les bases que han de regir la convocatòria de concessió de finançament del projecte/s
guanyadors/s del concurs de projectes emmarcats dins del Save Posidonia Project, del Consell Insular de
Formentera (BOIB núm.105, de 26 d’agost de 2017).
Atesa l’aprovació de la convocatòria específica del concurs de projectes de Save Posidonia Project (BOIB
núm. 144, 25 de novembre de 2017) i la correcció d’error material publicada (BOIB núm. 7, 13 de gener de
En aquestes bases i d'acord amb la base quarta de les bases generals reguladores, es publicà que l'import
de finançament serà del 100% de la quantia total recaptada del projecte marc Save Posidonia Project durant
els mesos compresos entre el llançament del projecte fins l'1 de novembre de 2017, fins a un màxim de
200.000 € per projecte.
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La quantia de la recaptació ascendeix a la quantitat de 132.657,65 euros (cent trenta-dues mil sis-cents
cinquanta-set euros i seixanta-cinc cèntims d'euro), sent la quantia de concessió del 100%.
El Consell Insular de Formentera ha rebut, en forma i termini, 14 projectes. Després d’haver transcorregut el
termini de presentació i subsanació de les sol·licituds, es va publicar el 26 de març de 2018 al tauler
d’anuncis del Consell Insular de Formentera i es va informar a les persones interessades, el llistat dels
projectes admesos i exclosos que consta a continuació:
Projectes admesos
1. Juego S.A.V.E Posidonia Formentera (línia de sensibilització).
2. Monitoreo de embarcaciones en tiempo real y alerta temprana de fondeo correcto (línia ciència i
tecnologia).
3. Posidonia y usos marinos sostenibles en Formentera (línia gestió ambiental)
4. Caracterización medioambiental de los yacimientos arqueológicos subacuáticos documentados en las
costas de Formentera. (línia gestió ambiental).
5. Entre emisarios y embarcaciones: Como afectan las actividades humanas directas a las praderas de
Posidonia en el Antropoceno (ANTROPOSI) (línia ciència i tecnologia).
6. Ecología de los peces aguja syngnathus abaster y syngnathus typhle (família syngnathidae) y su relación
como bioindicador de sostenibilidad de hábitats en s’Estany des Peix. (línia ciència i tecnologia).
7. Proyecto restauración ambiental con fragmentos de Posidonia oceànica de zones degradadas por el
borneo de embarcaciones fondeadas (línia ciència i tecnologia).
8. Monitorització remota de la Posidònia Oceànica a Formentera amb imatges satel.litals de Planet d’alta
freqüència i alta resolució espectral i espacial (línia ciència i tecnologia).
9. Estudio de frecuentación de fondeo de embarcaciones en el parque natural de Ses Salines mediante el
uso de drones como herramienta para la gestión litoral en zonas con presencia de Posidonia oceànica (línia
ciència i tecnologia).
10. Estudio del impacto de los fondeos sobre Posidonia oceanica en las zonas de Formentera con mayor
frecuentación de embarcaciones de recreo. Uso de drones como herramienta de gestión del litoral (línia
ciència i tecnologia).
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11. Formentera One Seagrass. Plataforma virtual cartográfica de las praderas de posidonia en aguas
circundantes a Formentera mediante monitorización remota por satélites y drones. (línia ciència i tecnologia).
12. Alondra Sailing Experience (línia de sensibilització.
13. O2 PosiLAB (línia de sensibilització i protecció).
14. La protección de la Posidonia oceanica en Formentera, una cuestión que nos incumbe a tod@s: la
implicación de la ciudadanía en la Gobernanza de los recursos naturales. (línia de sensibilització).
Projectes exclosos
No existeixen projectes exclosos.
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Aquest mateix dia es va remetre a la Comissió tècnica Avaluadora el llistat de projectes admesos per a la
seva avaluació en un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la recepció de les sol·licituds, segons
disposa la clàusula sisena de les bases específiques de la convocatòria.
Un cop transcorregut el termini a dalt esmentat i havent-se rebut les avaluacions corresponents per via
telemàtica, es presenta per a la seva aprovació el llistat de finançament seguint el previst a les bases
específiques.
De fet, aquestes preveuen al punt desè que l’import s’assignarà en funció de l’ordre de puntuació obtingut de
la llista de projectes presentats, puntuats d’acord amb el que estableix la base novena i publicades segons
estableix la base tretzena, de les bases generals reguladores.
Un cop finalitzat el procés de selecció de projectes mereixedors de finançament, s’elaborarà una llista
segons l’ordre de puntuació establert a les bases, atenent les característiques tècniques del projecte i la
quantitat total recaptada. En cas d’haver un romanent econòmic respecte a la quantitat del projecte
seleccionat, es destinaran els fons a finançar el següent o següents projectes, de conformitat amb el que
estableix la clàusula sisena d’aquestes bases específiques, fins a esgotar l’import total recaptat durant tota la
campanya 2017. La resolució definitiva ha de fixar la quantia concedida per a cada un dels projectes.
Si un cop distribuït successivament el crèdit entre els diferents projectes d’acord amb l’ordre de prelació
determinat de conformitat amb el punt anterior, el crèdit pressupostari disponible és insuficient per a
finançament l’import total sol·licitat per l’últim possible beneficiari, s’ha de notificar la proposta de resolució a
l’entitat interessada per tal que accepti o no el finançament proposta.
En cas que l’entitat no accepti el finançament o presenti una reformulació que no admeti l’Administració, es
proposarà l’atorgament del finançament de forma successiva a tots els beneficiaris que constin a l’ordre de
prelació fixat de conformitat amb els punts anteriors.
En cas que alguna entitat beneficiària renunciï al finançament, el Consell Insular de Formentera ha d’atorgar
l’ajut a l’entitat sol·licitant o a les entitats sol·licitants següents per ordre de puntuació, sense necessitat de
fer una nova convocatòria, sempre que, amb la renúncia d’alguna de les entitats beneficiàries, s’hagi
alliberat crèdit suficient per atendre com a mínim una de les sol·licituds no finançades per falta de crèdit
pressupostari. El Consell Insular de Formentera ha de notificar la proposta a les entitats interessades. Una
vegada que l’entitat sol·licitant o les entitats sol·licitants hagin acceptat la proposta, s’ha de dictar l’acte de
concessió i s’ha de notificar de manera oficial.
Atès el Decret de Presidència, de nomenament de responsables d’àrees del Consell Insular de Formentera,
de data 22 de juny de 2015, publicat al BOIB número 109, de 18 de juliol de 2015, en el qual es disposa,
entre d’altres aspectes, la competència en matèria de Medi Ambient de la Sra. Daisee Aguilera Fletcher.
Vist el Decret de Presidència, de delegació de competències en la Comissió de Govern del Consell Insular
de Formentera, de data 22 de juny de 2015, publicat al BOIB número 109, de 18 de juliol de 2015, el qual al
seu punt primer, apartat setè, disposa el següent: “7.- L’aprovació de les Bases reguladores de les
subvencions i els convenis o acords a través dels quals s’articulin les subvencions directes. Igualment
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s’inclouen l’adjudicació i atorgament de les subvencions i l’aprovació de la seva justificació, sigui quina sigui
la quantia i naturalesa.”
Per tot això, en virtut del Decret de Presidència de data 22 de juny de 2015, d’atribució de funcions i
competències en les consellers i conselleres del Consell Insular de Formentera, publicat al BOIB número
109, de data 18 de juliol de 2015, i per la competència atorgada pel capítol III del Reglament de
funcionament del Consell Insular de Formentera (ROC), per l’article 10 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars, i per l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, es sotmet a la
Comissió de Govern la següent:
PROPOSTA D’ACORD
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Primer. APROVAR DEFINITIVAMENT EL LLISTAT DE PROJECTE/S GUANYADOR/S I EL SEU
FINANÇAMENT segons les avaluacions emeses pels membres de la Comissió Tècnica Avaluadora, per
ordre de puntuació i segons la quantitat finançada
PROJECTE
Entre emisarios y
embarcaciones:
Como afectan las
actividades
humanas directas a
las praderas de
Posidonia
en
el
Antropoceno
(ANTROPOSI)
Posidonia y usos
marinos sostenibles
en Formentera
La protección de la
Posidonia oceanica
en Formentera, una
cuestión que nos
incumbe a tod@s: la
implicación de la
ciudadanía en la
Gobernanza de los
recursos naturales
Monitorització
remota
de
la
Posidònia Oceànica
a Formentera amb
imatges satel.litals
de Planet d’alta
freqüència i alta
resolució espectral i
espacial
Estudio del impacto
de los fondeos sobre
Posidonia oceanica
en las zonas de
Formentera
con
mayor frecuentación
de embarcaciones
de recreo. Uso de
drones
como
herramienta
de
gestión del litoral
Monitoreo
de
embarcaciones en
tiempo real y alerta
temprana de fondeo

ENTITAT o
PERSONA
IMEDEA

PUNTUACIÓ
71,42

IMPORT
SOL·LICITAT
83.821,54 €

IMPORT
ATORGAT
83.821,54 €

PERCENTATGE
FINANÇAT
100 %

GEN GOB

62,11

80.380,00 €

48.836,11 €

60’75 %

UNIVERSITA
T
D'ALACANT

55,97

64.350,00 €

0€

0%

LUCAS
EZNARRIAG
A
BARRANCO

52,69

2.000,00 €

0€

0%

OCEANSNEL
L, SL
Estudios
Ambientales
Marinos

52,42

75.268,60 €

0€

0%

DIGIMAGE

51,97

105.720,00 €

0€

0%
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correcto

Proyecto
restauración
ambiental
con
fragmentos
de
Posidonia oceanica
de
zonas
degradadas por el
borneo
de
embarcaciones
fondeadas
Estudio
de
frecuentación
de
fondeo
de
embarcaciones en el
parque natural de
Ses
Salines
mediante el uso de
drones
como
herramienta para la
gestión litoral en
zonas con presencia
de
Posidonia
oceanica
Ecología
de
los
peces
aguja
syngnathus abaster
y syngnathus typhle
(familia
syngnathidae) y su
relación
como
bioindicador
de
sostenibilidad
de
hábitats en s’Estany
des Peix.
O2 PosiLAB

OCEANSNEL
L, SL
Estudios
Ambientales
Marinos

51,58

53.320,84 €

0€

0%

LABORATOR
IOS
MUNUERA

50,91

109.456,51 €

0€

0%

ASOCIACIÓ
N
NOCTILUCA

49,87

8.144,00 €

0€

0%

JUAN
FRITSCHI

44,44

33.501,00€

0€

0%

ROCIO
MORENO
MIGUEL
QUASAR
SCIENCE
RESOURCE
S S.L

43,74

32.340,00 €

0€

0%

42,95

129.000,00 €

0€

0%

IBEAM

36,52

23.895,00 €

0€

0%

ALONDRA
SAILING

22,92

129.846,41 €

Formentera
One
Seagrass.
Plataforma
virtual
cartográfica de las
praderas
de
posidonia en aguas
circundantes
a
Formentera
mediante
monitorización
remota por satélites
y drones
Caracterización
medioambiental de
los
yacimientos
arqueológicos
subacuáticos
documentados
en
las
costas
de
Formentera
Alondra
Sailing
Experience
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CLASSIC S.L

Segon. NOTIFICAR L’ACORD A TOTES LES PERSONES I/O ENTITATS QUE HAN PRESENTAT UN
PROJECTE al concurs de projectes de l’any 2017.
Tercer. DONAR COMPTE de l’acord als membres de la Comissió Tècnica Avaluadora.
Quart. DONAR COMPTE de l’acord a l’Àrea de Turisme i al Patronat de Turisme del Consell Insular de
Formentera.”
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Atès el Pla estratègic de subvencions aprovat pel Ple del Consell Insular el 24 de juny de 2016, objecte de
publicació al BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016, i en el seu marc.
La Comissió de Govern, en exercici de les seues competències, sobre la base d’allò proposat (que
conforme als articles 35 i 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions publiques, suposa la motivació d’aquest acte) i el que han informat el secretari i
l’interventor, adopta, tot havent inclòs l’assumpte en l’ordre del dia per urgència justificada, per
unanimitat, el següent
ACORD
Primer. APROVAR DEFINITIVAMENT EL LLISTAT DE PROJECTE/S GUANYADOR/S I EL SEU
FINANÇAMENT segons les avaluacions emeses pels membres de la Comissió Tècnica Avaluadora, per
ordre de puntuació i segons la quantitat finançada

JAUME FERRER RIBAS
ANGEL C. NAVARRO
SANCHEZ
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PROJECTE
Entre emisarios y
embarcaciones:
Como afectan las
actividades
humanas directas a
las praderas de
Posidonia
en
el
Antropoceno
(ANTROPOSI)
Posidonia y usos
marinos sostenibles
en Formentera
La protección de la
Posidonia oceanica
en Formentera, una
cuestión que nos
incumbe a tod@s: la
implicación de la
ciudadanía en la
Gobernanza de los
recursos naturales
Monitorització
remota
de
la
Posidònia Oceànica
a Formentera amb
imatges satel.litals
de Planet d’alta
freqüència i alta
resolució espectral i
espacial
Estudio del impacto
de los fondeos sobre
Posidonia oceanica
en las zonas de

ENTITAT o
PERSONA
IMEDEA

PUNTUACIÓ
71,42

IMPORT
SOL·LICITAT
83.821,54 €

IMPORT
ATORGAT
83.821,54 €

PERCENTATGE
FINANÇAT
100 %

GEN GOB

62,11

80.380,00 €

48.836,11 €

60’75 %

UNIVERSITA
T
D'ALACANT

55,97

64.350,00 €

0€

0%

LUCAS
EZNARRIAG
A
BARRANCO

52,69

2.000,00 €

0€

0%

OCEANSNEL
L, SL
Estudios
Ambientales

52,42

75.268,60 €

0€

0%

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

2aae8c8f9ef64047a374f5a27f91c893001

Url de validació

http://ovac.consellinsulardeformentera.cat/absis/idi/ARX/IDIARXABSAWEB/asp/verificadorfirma.asp
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Formentera
con
mayor frecuentación
de embarcaciones
de recreo. Uso de
drones
como
herramienta
de
gestión del litoral
Monitoreo
de
embarcaciones en
tiempo real y alerta
temprana de fondeo
correcto

Proyecto
restauración
ambiental
con
fragmentos
de
Posidonia oceanica
de
zonas
degradadas por el
borneo
de
embarcaciones
fondeadas
Estudio
de
frecuentación
de
fondeo
de
embarcaciones en el
parque natural de
Ses
Salines
mediante el uso de
drones
como
herramienta para la
gestión litoral en
zonas con presencia
de
Posidonia
oceanica
Ecología
de
los
peces
aguja
syngnathus abaster
y syngnathus typhle
(familia
syngnathidae) y su
relación
como
bioindicador
de
sostenibilidad
de
hábitats en s’Estany
des Peix.
O2 PosiLAB

Marinos

DIGIMAGE

51,97

105.720,00 €

0€

0%

OCEANSNEL
L, SL
Estudios
Ambientales
Marinos

51,58

53.320,84 €

0€

0%

LABORATOR
IOS
MUNUERA

50,91

109.456,51 €

0€

0%

ASOCIACIÓ
N
NOCTILUCA

49,87

8.144,00 €

0€

0%

JUAN
FRITSCHI

44,44

33.501,00€

0€

0%

ROCIO
MORENO
MIGUEL
QUASAR
SCIENCE
RESOURCE
S S.L

43,74

32.340,00 €

0€

0%

42,95

129.000,00 €

0€

0%

Formentera
One
Seagrass.
Plataforma
virtual
cartográfica de las
praderas
de
posidonia en aguas
circundantes
a
Formentera
mediante
monitorización
remota por satélites
y drones

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

2aae8c8f9ef64047a374f5a27f91c893001

Url de validació

http://ovac.consellinsulardeformentera.cat/absis/idi/ARX/IDIARXABSAWEB/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

Caracterización
medioambiental de
los
yacimientos
arqueológicos
subacuáticos
documentados
en
las
costas
de
Formentera
Alondra
Sailing
Experience

IBEAM

36,52

23.895,00 €

ALONDRA
SAILING
CLASSIC S.L

22,92

129.846,41 €

0€

0%

Segon. NOTIFICAR L’ACORD A TOTES LES PERSONES I/O ENTITATS QUE HAN PRESENTAT UN
PROJECTE al concurs de projectes de l’any 2017.
Tercer. DONAR COMPTE de l’acord als membres de la Comissió Tècnica Avaluadora.
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I, perquè consti, expedeixc la present certificació per ordre i amb el vistiplau del senyor President.
Es fa avinent que el certificat present s'expedeix a reserva de l'aprovació de l'Acta, conforme
l'article 202.3 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera.
Formentera, amb data de la signatura electrònica.
El Secretari,
ANGEL C. NAVARRO SANCHEZ

Vist i plau, el President,
JAUME FERRER RIBAS
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Quart. DONAR COMPTE de l’acord a l’Àrea de Turisme.
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