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DOCUMENTACIÓ CONSELL EXECUTIU 15 DE MARÇ DE 2019

Acord en relació amb l’aprovació inicial de la peça separada de determinació del preu
just per mutu acord a l’expropiació a la finca núm. 21 del "Projecte de construcció del
condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250".
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 21 del “Projecte de
construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250” i
l'abonament mitjançant transferència bancària per la quantitat de 157,44 euros a la senyora
A.S.J., l'abonament mitjançant transferència bancària per la quantitat de 52,48 euros a la
senyora C.S.J., l'abonament mitjançant transferència bancària per la quantitat de 52,48
euros a la senyora M.S.J, i l'abonament mitjançant transferència bancària per la quantitat de
52,48 euros a la senyora R.S.J.
Segon.- Formalitzar mitjançant l’oportuna acta amb posterioritat al pagament la finalització
de l'expedient d'expropiació.

Acord en relació al pagament de les ajudes individuals per a persones amb
discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa per a l’any 2018.
El Consell Executiu acorda autoritzar la despesa per un import de 59.775,70€
(cinquanta-nou mil set-cents setanta-cinc euros amb setanta cèntims) per tal de concedir a
les persones que figuren en l’annex 1 l’ajuda econòmica per l’import proposat a l’informe
tècnic de valoració de l’ajuda, que consta l’esmentat annex i que obra a cada expedient.

Acord en relació a la consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica simplificada de
la modificació puntual núm. 7/2018 de les normes subsidiàries del terme municipal de
Sant Josep de sa Talaia.
Conclusions de l’informe tècnic:
Vista l’escassa incidència ambiental de la present modificació només es volen fer les
següents recomanacions:
4.1 Que consti que la zona a què es restituirà la condició urbana es troba en Zona d’Alt Risc
d’Incendi (ZARI) i de vulnerabilitat de contaminació d'aqüífers alta, i que es recordi que
qualsevol desenvolupament que s’hi dugui a terme haurà de tenir en compte aquestes
circumstàncies i preveure mesures preventives adients.
4.2 Que es recordi la conveniència d’evitar que les obres de la parcel·la es duguin a terme
durant la temporada de nidificació.
Això només si es considera que correspon a la modificació recollir aspectes tan concrets
com els citats”.
ACORD
PRIMER.- Acceptar el contingut dels informes transcrits –el contingut dels quals s’incorpora
al present acord als efectes de motivació conforme a l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques- i, en
conseqüència, TENIR PER CONTESTADA LA CONSULTA respecte de l’avaluació
ambiental estratègica simplificada de la modificació puntual núm. 7/2018 de les normes
subsidiàries del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, de conformitat amb l’article
30.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
SEGON.- Remetre el present acord a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears,
depenent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear, per a la
seua consideració (Exp. 239e/2018 AAE).

Acord en relació a l’expedient de contractació tramitat per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament d'oxigen
medicinal per a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres.
El Consell Executiu acorda SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a l’entitat
mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A., per un pressupost
de despesa màxima de 264.600 € (sense IVA), al qual li correspon en concepte d’IVA la
quantitat de 10.584 €, amb un import total de 275.184 €, tota vegada que compleix amb els
Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte de dos (2) anys des de
la firma del contracte.

Acord en relació al lot 1 de l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de les
pòlisses d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa.
El Consell Executiu acorda FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 de
la LCSP segons l'annex que s'adjunta a aquest document, corresponent al Lot 1 del servei
de les pòlisses d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa amb l'entitat ZURICH
INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, amb una duració de dos (2) anys.

Acord en relació al lot 6 de l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de les
pòlisses d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa.
El Consell Executiu acorda FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 de
la LCSP segons l'annex que s'adjunta a aquest document, corresponent al Lot 6 del servei
de les pòlisses d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa amb l'entitat BILBAO.
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb una duració de dos (2) anys.
Acord en relació a la convocatòria d’ajudes econòmiques a associacions i
federacions de persones majors sense ànim de lucre a l’àmbit de l’illa d’Eivissa per a
l’any 2018.
El Consell Executiu acorda autoritzar la despesa d’un màxim de 200.000 euros (dos-cents
mil euros), amb càrrec de l’aplicació pressupostària 2310 48900 dels pressupostos del 2019
per tal de procedir al pagament de les subvencions concedides mitjançant resolució de
consellera de data 3 de desembre de 2018.
Acord en relació a l’expedient de contractació tramitat per adjudicar la concessió de
serveis de l'estació de transferència de residus d'envasos provinents de la recollida
selectiva mitjançant el foment de l'ocupació de persones amb dificultats d'accés al
mercat laboral.
El Consell Executiu acorda ADJUDICAR la contractació de la concessió de serveis de
l'estació de transferència de residus d'envasos provinents de la recollida selectiva mitjançant
el foment de l'ocupació de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, a l’entitat
mercantil CA NA NEGRETA, S.A., per un import de 352.000,00 € (IVA exclòs), al que li
correspon la quantitat de 73.920,00 € en concepte d’IVA (21%), amb un import total de
425.920,00 €, tota vegada que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb
una duració del contracte de dos (2) anys des de la firma del contracte i amb les següents
millores:
a. Aportació e instal·lació d'una bàscula addicional.
b. Aportació i instal·lació d'un carro de translació per al canvi automatitzat dels
contenidors d'envasos lleugers.
c. Altres millores:
- Pintat de vials interiors i zones d'accés peatonal.
- Substitució d’il·luminació per sistemes LED.

d. Millores de caràcter social: es compromet a mantenir i ocupar en els supòsits de noves
contractacions un percentatge mínim del 15% de persones amb especials dificultats
d’inserció al mercat de treball ordinari, durant la vigència del contracte.

Es dóna compte de l’aprovació de l’expedient de contractació tramitat per a
l’adquisició d’una infraestructura de virtualització per al Consell Insular d’Eivissa,
mitjançant el sistema de Contractació Centralitzada de béns i serveis de la Direcció
General de Racionalització i Centralització de la Contractació, Subdirecció General
d’Administració Financera i Pressupostària de Contractació Centralitzada.
Es dóna compte de la Resolució núm. 2019000004, de data 08/03/2019, en relació amb
l’aprovació de l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del subministrament de desplegament de fibra òptica per
optimitzar l’eficiència quant a comunicacions de l’Ajuntament d’Eivissa i del Consell
Insular d’Eivissa.
Es dóna compte de la Resolució núm. 2019000152, de data 07/03/2019, en relació amb
l’aprovació de la convocatòria i les bases del III Concurs Adlib de Disseny de Moda,
FUTUR ADLIB Noves Promeses, per a l’any 2019.

Eivissa, 15 de març de 2019

