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DOCUMENTACIÓ CONSELL EXECUTIU 22 DE MARÇ DE 2019

Acord en relació amb la segona prorroga del LOT 4, del contracte per al
subministrament de productes varis d’alimentació (congelats, varis d’alimentació,
productes carnics i xarcuteria, fruites i verdures, ous i derivats, llet, formatge, nata i
mantega, iogurts, pa i pastissos) per a diferents centres del Consell Insular (Hospital
Residencia Cas Serres, Centre de Menors Sa Coma, Campament de Cala Jondal,
Escoleta Santa Eularia, Escoleta Ses Paisses i Escoleta Cas Serres).
El Consell Executiu acorda prorrogar, de conformitat amb l'article 23 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, el contracte subscrit en data 11/10/2016, amb l'entitat mercantil IBORRA E
HIJOS, SL., amb CIF B57114613, per al subministrament de productes varis d’alimentació
per a diferents centres del Consell d'Eivissa (Hospital Residència Cas Serres, centre de
menors sa coma, campament de Cala Jondal, escoleta Santa Eulària, escoleta ses païsses i
escoleta de cas serres, LOT 4 (fruites i verdures) pel termini de 6 mesos més, (és a dir, fins
a l'11/10/2019) per un import de 36.282,61 € + 1.451,30 € (IVA 4%) = 37.733,91 €, (IVA
inclòs).

Acord en relació a l’expedient de contractació tramitat per adjudicar, mitjancant
procediment obert, dels serveis , de telecomunicacions de veu i dades del Consell
Insular d’Eivissa.
El Consell Executiu acorda iniciar l'expedient de contractació en els termes previstos a
l'article 116 de la LCSP.

Acord en relació al Lot 5 de l’expedient de contractació ramitat 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 5 del servei de
les pòlisses d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa amb l'entitat ALLIANZ, COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS.

Acord en relació a la consulta relativa a l'avaluació d'impacte ambiental simplificada
del projecte "Carrers de sortida ràpida - Aeroport d'Eivissa (Arenal)"
Vist l'ofici amb data de sortida 30 de gener de 2019 de la Subdirecció General d'Avaluació
Ambiental, del Ministeri per a la Transició Ecològica mitjançant el qual s'efectua a aquest
Consell Insular consulta relativa a l'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte
"Carrers de sortida ràpida - Aeroport d'Eivissa (Arenal)", d'acord amb el que estableixen els
articles 7.2 i 46 de la Llei 21/2013 , de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
Conclusions de l’informe del Departament de Medi Ambient:
“Examinades les característiques del projecte tal com apareixen descrites al DA, i tenint en
compte que els seus principals impactes ambientals no suposen un increment important
respecte als derivats del funcionament habitual de l'aeroport, es pensa que els efectes
adversos del projecte no han de considerar significatius.”
El Consell Executiu acorda acceptar el contingut dels informes transcrits i, en conseqüència,
TENIR PER contestada la consulta relativa a l'avaluació d'impacte ambiental simplificada
del projecte "Carrers de sortida ràpida - Aeroport d'Eivissa (Arenal)", d'acord amb els articles
7.2 i 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre , d'avaluació ambiental.
Acord en relació a la justificació del conveni de col·laboració entre el Consell
d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’organització i execució
d’esdeveniments esportius al seu municipi durant l’any 2018
Aprovar la justificació de les despeses per import total de 77.653,99 euros realitzades i
imputables al conveni de col·laboració entre el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany per a l’organització i execució d’esdeveniments esportius al seu
municipi durant l’any 2018, i aprovar l'autorització i el compromís de despesa per un import
total de 46.500 euros, en compliment del conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l'organització i execució
d'esdeveniments esportius al municipi de Sant Antoni de Portmany durant l'any 2018.

Acord en relació a la justificació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d'Eivissa i les federacions de bàsquet, handbol, futbol i atletisme de les Illes
Balears/delegacions d'Eivissa, per al desenvolupament de la competició del programa
"L'esport per a l'edat escolar" 2017-2018 a l'illa d'Eivissa, per al període comprès
entre l'1 de setembre de 2017 i el 30 d'agost de 2018.
Aprovar l'autorització i el compromís de despesa per un import total de 164.695,82 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410.48900 del pressupost de l'exercici 2019 a les
entitats següents:
Federació de les Illes Balears d’Atletisme, per al desenvolupament de la competició

d'atletisme del programa “l’esport per a l’edat escolar” 2017-2018, per import de 18.901
euros.
Federació de les Illes Balears d’Handbol, per al desenvolupament de la competició de
l'handbol del programa “l’esport per a l’edat escolar” 2017-2018, per import de 18.902,94
euros.
Federació de les Illes Balears de Futbol, per al desenvolupament de la competició de futbol
del programa “l’esport per a l’edat escolar” 2017-2018, per import de 78.411 euros.
Federació de les Illes Balears de Bàsquet, per al desenvolupament de la competició de
bàsquet del programa “l’esport per a l’edat escolar” 2017-2018, per import de 48.480,88
euros.

Acord en relació a la convocatòria i les bases reguladores per al desenvolupament de
programes de seguiment esportiu i per a la realització d'activitats de perfeccionament
esportiu a l’illa d’Eivissa durant les temporades esportives 2017-18 i 2018-19
Aprovar la convocatòria d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes de
seguiment esportiu i per a la realització d'activitats de perfeccionament esportiu a l’illa
d’Eivissa durant les temporades esportives 2017-18 i 2018-19, les bases reguladores de les
mateixes i el seu extracte, de conformitat amb allò establert als articles 20.8 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 4.1 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es
regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015).
Aprovar la dotació d’aquestes ajudes per un total de 300.000,00 € (TRES-CENTS MIL
EUROS) distribuïts de la següent manera entre les següents modalitats:
Modalitat A: ajudes econòmiques pel desenvolupament de PSE en les següents modalitats
esportives: atletisme, tir amb arc, karate, piragüisme, tennis taula, motociclisme, bàdminton,
gimnàstica, kickboxing, handbol i bàsquet.
Modalitat A1: ajudes econòmiques pel desenvolupament de PSE entre l'1 d'octubre de 2017
i el 31 de gener de 2019: 160.000 €, distribuïts de la següent manera:
Per als esports individuals (atletisme, tir amb arc, karate, piragüisme, tennis taula,
motociclisme, bàdminton, gimnàstica i kickboxing): 128.000 €
Per als esports d'equip (handbol i bàsquet): 32.000 €
Modalitat A2: ajudes econòmiques pel desenvolupament de PSE entre l'1 de febrer i el 30
de setembre de 2019: 80.000 €, distribuïts de la següent manera:
Per als esports individuals (atletisme, tir amb arc, karate, piragüisme, tennis taula,
motociclisme, bàdminton, gimnàstica i kickboxing): 64.000 €
Pels esports d'equip (handbol i bàsquet): 16.000 €
Modalitat B: ajudes econòmiques per la realització d'APE en la resta de modalitats
esportives no contemplades a la Modalitat A.
Modalitat B1: ajudes econòmiques per la realització d'APE entre l'1 d'octubre de 2017 i el 31

de gener de 2019: 40.000 €
Modalitat B2: ajudes econòmiques per la realització d'APE entre l'1 de febrer i el 30 de
setembre de 2019: 20.000 €

Acord per aprovar l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida
i abonada a l’Ajuntament d’Eivissa, per a la realització d’obres de competència
municipal de l’exercici 2014, per un import de 100.000 €.
Notificar l’acord que s’adopti a l’Ajuntament d’Eivissa perquè, en un termini de 15 dies,
presenti les al·legacions o la documentació que estimi pertinents.

Acord per aprovar l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida
i abonada a l’Ajuntament d’Eivissa, per un import de 16.321,83 €, per a la realització
d'obres.
Notificar l’acord que s’adopti a l’Ajuntament d’Eivissa perquè, en un termini de 15 dies,
presenti les al·legacions o la documentació que estimi pertinents.

Acord en relació a expedient d’infracció en matèria de Transports Terrestres.
Imposar a l'entitat Q.SL, una multa de 1.001,00 € segons l’establert a l’art. 143.1.g de la
LOTT per realitzar un transport públic discrecional de viatgers en vehicle de més de nou
places, amb un tacògraf digital que no disposa dels precintes o plaques preceptives o
d’alguna de les dades obligatòries.

Es dóna compte de la relació amb l’expedient de contractació per a l’adquisició de
100 ordinadors personals per al Consell Insular d’Eivissa, mitjancant el sistema de
Contractació Centralitzada de bens i serveis de la Direcció General de Racionalització
i Centralització de la Contractació, Subdirecció General d’Administració Financera i
Pressupostaria de Contractació Centralitzada.

Es dóna compte de la resolució en relació amb l’expedient de contractació per a
l’adquisició de 100 monitors per al Consell Insular d’Eivissa, mitjancant el sistema de
Contractació Centralitzada de bens i serveis de la Direcció General de Racionalització
i Centralització de la Contractació, Subdirecció General d’Administració Financera i
Pressupostaria de Contractació Centralitzada.

Eivissa, 22 de març de 2019

