Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 44 85
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Acta de la sessió del Consell Executiu
Identificació de la sessió
Núm.: 28/19
Caràcter: Extraordinària
Data: 26 de juliol de 2019
Horari: de 8:30 a 9:29 h
Lloc: despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Constitució del Consell Executiu.
El president dóna compte del Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol
de 2015, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les
vicepresidències del Consell Insular d’Eivissa.
2. Establiment del calendari de sessions.
El president proposa al Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa la celebració de
reunions ordinàries cada divendres, a les 8.30 hores. Quan el dia assenyalat fos festiu o per
qualsevol altra causa no pogués celebrar-s’hi la reunió, aquesta tendrà lloc el 1er dia hàbil
següent i en cas d’haver-hi algun assumpte urgent, la sessió es convocarà de manera
extraordinària el dia que assenyali la Presidència.
Les reunions s’iniciaran puntualment i es desenvoluparan sense interrupcions fins a la seua
finalització.
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb
l’adquisició per expropiació forçosa urgent dels béns i drets afectats del "Projecte
modificat núm. 1 millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al
PK 5+500 i variant al nucli urbà de Jesús", al terme municipal de Santa Eulària des
Riu: relació de béns, drets i propietaris després de les actes prèvies a l’ocupació,
dipòsits previs a l’ocupació, indemnització per la immediata ocupació i actes
d’ocupació. Exp. 2019/00009109A
PRIMER.- Aprovar i autoritzar la despesa i el pagament (o consignació, si n’és el cas, a la
Caixa General de Dipòsits) als propietaris i titulars de drets que es relacionen a l’annex I,
pels conceptes i imports que es fan constar individualment a l’annex II, d’acord amb els
“Fulls de dipòsits previs a l’ocupació” i els “Fulls d’indemnització per la immediata ocupació
dels béns i drets afectats”, per una quantitat total de 59.685,49 € (cinquanta-nou mil sis-cents
vuitanta-cinc euros amb quaranta-nou cèntims).
SEGON.- Seguidament procedir a aixecar les corresponents actes d’ocupació i a l’ocupació
material dels béns de que es tracti d’acord amb allò establert als articles 52.6ª, 53 i
concordants de la Llei d’Expropiació Forçosa.
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4. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la justificació del primer pagament referent al conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat Caritas Diocesana de Ibiza,
per a l’execució del programa Centre de Dia i Menjador Social per a l’exercici 2019.
Exp. 2019/00002345R
PROPOSTA
PRIMER. Aprovar la justificació de les despeses realitzades per import de 59.086,34 euros i
imputables al primer pagament del 50% (58.817,50 euros), corresponent al conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat Caritas Diocesana en matèria de
Serveis Socials per a l’execució del programa del Centre de Dia i del Menjador Social per a
l’any 2019, amb un import total del projecte 350.500 euros, dels quals el Consell Insular
d’Eivissa atorga una subvenció per import de 117.635 euros.
SEGON. Aprovar i ordenar el pagament de la segona aportació del 25% (29.408,75 €) a
l’entitat Caritas Diocesana Ibiza, atès que segons la clàusula tercera del conveni aquest
pagament es farà efectiu una vegada justificat el primer 50%. La justificació d’aquest 25%
s’ha de realitzar fins el dia 31 d’octubre de 2019.
El restant 25% de l’ajuda concedida (29.408,75 €) es farà efectiva una vegada justificada el
25% anterior; la justificació del darrer 25% s’ha de realitzar com a data màxima el 10 de
febrer de 2020.
TERCER. Notificar l’acord que s’adopti a l’entitat interessada
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
5. Proposta del conseller executiu en funcions del Departament d’Economia, Hisenda,
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, en relació amb l’aprovació de les bases que han de
regir la convocatòria d’una línia de subvencions per al foment i la promoció de la
recollida selectiva de residus, adreçada als ajuntaments de l’illa d’Eivissa. Exp.
2019/00009345D

PROPOSTA
PRIMER.- CONVOCAR una línia de subvencions per al foment i la promoció de la recollida
selectiva dels residus, adreçada als Ajuntaments de l’illa d’Eivissa.
SEGON.- APROVAR la dotació d’aquestes subvencions per un total de dos-cents mil euros
(200.000 €) dels pressupostos de l’exercici 2019, amb càrrec a les partides pressupostàries
1700 46200.
TERCER.- APROVAR les bases que han de regir l’esmentada convocatòria i el seu
extracte, de conformitat amb allò establert a l’article 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 299, de 15 de desembre de 2015).
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QUART.- DELEGAR en el conseller executiu d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi
Rural i Marí la concessió de les ajudes i el seu pagament, així com, si és el cas, les
revocacions de les ajudes.
CINQUÈ.- PUBLICAR les bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i posteriorment
remetre la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la
seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions (article 23.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). L’eficàcia de la convocatòria queda
supeditada a la publicació de l’extracte al BOIB."
Atesa la diligència de la tècnica de Medi Ambient de secció de data 24 de juliol de 2019.
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
6. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la justificació del conveni de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola en matèria de serveis socials, per a
l’execució del projecte "Unitat d’Emergències Socials" (UES), per a l’any 2018. Exp.
2018/00006025Y
PROPOSTA
PRIMER. Aprovar la justificació de les despeses corresponents al període de l’1 de gener
fins a 31 de desembre de 2018, per import de 33.118,84 euros realitzades i imputables al
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola en
matèria de serveis socials, per a l’execució del projecte “Unitat d’Emergències Socials”
(UES), per a l’any 2018, per un import total de la subvenció de 33.000 euros.
SEGON. Posar l’acord en coneixement de la Intervenció General del Consell Insular
d’Eivissa.
TERCER. Notificar l’acord que s’adopti a l’entitat interessada."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
7. Escrits i comunicacions.
No hi ha cap assumpte.
Abans de finalitzar, la secretària informa als assistents que hi ha deu assumptes que no han
estat inclosos en l’ordre del dia per haver estat lliurats fora de termini i que en cas de ser
tractats se n’hauria de declarar prèviament la urgència, i que son el següents:
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la concessió i resolució del pagament de prestacions econòmiques
periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar, corresponents a l’any 2019.
Exp. 2017/00000584R
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- Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda, Medi Ambient,
medi Rural i Marí, en relació amb la convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019. Exp.
2019/00006616V
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any
2019. Exp. 2019/00004695M
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per al finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004700X
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004701B
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per al finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004697F
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per al finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004698P
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la convocatòria d’ajudes a entitats i associacions sense ànim de
lucre en matèria de serveis socials, a l’àmbit de l’illa d’Eivissa, any 2019. Exp.
2019/00007748E
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’estudi ambiental
estratègic del Pla General de Ports de les Illes Balears (Exp. 106E/2019 AAE). Referència
TAO 2019/00011315L
- Proposta del president, en relació amb l’expedient sancionador en matèria d’ordenació
turística núm. 45/2018/TUR, instruït pel Departament de Turisme, en relació amb la publicitat
i comercialització d’estades turístiques mitjançant pàgina web.
Els membres assistents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar
l’assumpte pel tràmit d’urgència.
8. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la concessió i resolució del pagament de prestacions
econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar,
corresponents a l’any 2019. Exp. 2017/00000584R
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PROPOSTA:
PRIMER.- Delegar en la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, la concessió i resolució del pagament d’aquestes prestacions
econòmiques periòdiques, complementàries i puntuals d’acolliment familiar.
SEGON.- Publicar aquesta delegació de competència en el butlletí oficial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOIB), àmbit territorial de la competència de l'òrgan delegant.
TERCER.- Acordar que les resolucions administratives que s'adoptin per aquesta delegació
hauran d'indicar expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan
delegant."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
9. Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda, Medi
Ambient, medi Rural i Marí, en relació amb la convocatòria d’ajudes específiques per
al desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019. Exp.
2019/00006616V
PROPOSTA
1r.- Aprovar la convocatòria de línies d’ajudes específiques per al desenvolupament del
sector de la caça per a l’any 2019, amb l’objecte de millorar la gestió de les espècies
cinegètiques i els seus hàbitats i promocionar les bones practiques cinegètiques, tenint en
compte les modificacions que es refereixen exclusivament a l’aspecte organitzatiu del
Consell Insular, així com a les competències que s’atribueixen als seus òrgans (Annex I).
2n.- Aprovar l'extracte de la convocatòria de línies d’ajudes específiques per al
desenvolupament de la caça per a l’any 2019, annex al present informe (Annex II).
3r.- Aprovar la despesa per atendre les obligacions que es derivin de l’esmentada
convocatòria, amb càrrec al programa 4190 del pressupost de l’any 2019, amb un
pressupost de 44.500 € (quaranta-quatre mil euros) repartits per línia de subvenció, de la
següent manera:
a. Ajudes per a la millora de vedats de caça: 7.000,00 € (set mil euros), dels quals
6.000,00 € són a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190 48900 i 1.000,00 € a
càrrec de l’aplicació pressupostària 4190 78900.
b. Ajudes a les societats de caçadors federades: 37.500 € (trenta-set mil cinccents euros), dels quals 18.500,00 € són a càrrec de l’aplicació pressupostària
4190 48900 i 19.000,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190 78900.
4t.- Publicar l’acord d’aprovació d’aquesta convocatòria en la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), la qual remetrà l’extracte de l’acord abans esmentat -punt segon- al
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), tal i com estableix l’article 17.3b i 20.8a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, publicar aquest acord en
2 diaris locals i , en el tauler d’anuncis del Consell Insular d’Eivissa.
10. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular
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d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004695M
PROPOSTA
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa per a la gestió dels Programes de Serveis Socials Comunitaris
Bàsics, per a l’any 2019, per un import de 786.552,14 euros (set-cents vuitanta-sis mil
cinc-cents cinquanta-dos euros amb catorze cèntims) amb càrrec a les partides dels
pressupostos generals dels Consell Insular d’Eivissa, anualitats i imports següents:
-471.931,28€ (quatre-cents setanta-un mil nou-cents trenta-un euros amb vint-i-vuit
cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm 231046200 del pressupost general
del Consell Insular de l’exercici 2019.
-314.620,86 € (tres-cents catorze mil sis-cents vint euros amb vuitanta-sis cèntims) amb
càrrec de la partida pressupostària 2020231046200 dels pressupostos aprovats
corresponents a l’anualitat 2020.
SEGON. Autoritzar la despesa 471.931,28€ (quatre-cents setanta-un mil nou-cents
trenta-un euros amb vint-i-vuit cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm
231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici 2019 per tal d’efectuar
el primer pagament corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament dels Serveis Socials Comunitaris
Bàsics per a l’any 2019.
TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 60% anticipat de l’aportació a
l’Ajuntament d’Eivissa la quantitat de 471.931,28€ (quatre-cents setanta-un mil nou-cents
trenta-un euros amb vint-i-vuit cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm
231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici 2019.
QUART. Publicar el conveni de col·laboració -que obra dins l’expedient- al Portal de
Transparència del Consell Insular d’Eivissa i a la Plataforma de la Sindicatura de
Comptes de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ. Remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones còpia de l’acord
d’aprovació del Consell Executiu i del conveni esmentat de conformitat amb els articles
18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
11. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per al finançament dels serveis socials
comunitaris bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004700X
PROPOSTA
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PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la gestió dels Programes de Serveis
Socials Comunitaris Bàsics, per a l’any 2019, per un import de 383.693,88 euros (trescents vuitanta-tres mil sis-cents noranta-tres euros amb vuitanta-vuit cèntims) amb càrrec
a les partides dels pressupostos generals dels Consell Insular d’Eivissa, anualitats i
imports següents:
-230.216,33€ (dos-cents trenta mil dos-cents setze euros amb trenta-tres cèntims)
amb càrrec de la partida pressupostària núm 231046200 del pressupost general del
Consell Insular de l’exercici 2019.
-153.477,55 € (cent cinquanta-tres mil quatre-cents setanta-set euros amb cinquantacinc cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària 2020231046200 dels
pressupostos aprovats corresponents a l’anualitat 2020.
SEGON. .Autoritzar la despesa 230.216,33€ (dos-cents trenta mil dos-cents setze euros
amb trenta-tres cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm 231046200 del
pressupost general del Consell Insular de l’exercici 2019 per tal d’efectuar el primer
pagament corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per al finançament dels Serveis Socials
Comunitaris Bàsics per a l’any 2019.
TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 60% anticipat de l’aportació a
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany la quantitat de 230.216,33€ (dos-cents trenta
mil dos-cents setze euros amb trenta-tres cèntims) amb càrrec de la partida
pressupostària núm 231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici
2019.
QUART. Publicar el conveni de col·laboració -que obra dins l’expedient- al Portal de
Transparència del Consell Insular d’Eivissa i a la Plataforma de la Sindicatura de
Comptes de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ. Remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones còpia de l’acord
d’aprovació del Consell Executiu i del conveni esmentat de conformitat amb els articles
18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
12. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al finançament dels serveis
socials comunitaris bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004701B
PROPOSTA
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per a la gestió dels Programes de Serveis Socials
Comunitaris Bàsics, per a l’any 2019, per un import de 144.780,96€ (cent quarantaActa 28/19 Consell Executiu
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quatre mil set-cents vuitanta euros amb noranta sis cèntims) amb càrrec a les partides
dels pressupostos generals dels Consell Insular d’Eivissa, anualitats i imports següents:
- 86.868,58€ (vuitanta-sis mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb cinquanta-vuit
cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm 231046200 del pressupost
general del Consell Insular de l’exercici 2019.
- 57.912,38€ (cinquanta-set mil nou-cents dotze euros amb trenta-vuit cèntims)
amb càrrec de la partida pressupostària 2020231046200 dels pressupostos
aprovats corresponents a l’anualitat 2020.
SEGON. .Autoritzar la despesa 86.868,58€ (vuitanta-sis mil vuit-cents seixanta-vuit
euros amb cinquanta-vuit cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm
231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici 2019 per tal
d’efectuar el primer pagament corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al finançament dels Serveis
Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2019.
TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 60% anticipat de l’aportació a
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja la quantitat de 86.868,58€ (vuitanta-sis mil vuitcents seixanta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims) amb càrrec de la partida
pressupostària núm 231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici
2019.
QUART. Publicar el conveni de col·laboració -que obra dins l’expedient- al Portal de
Transparència del Consell Insular d’Eivissa i a la Plataforma de la Sindicatura de
Comptes de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ. Remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones còpia de l’acord
d’aprovació del Consell Executiu i del conveni esmentat de conformitat amb els articles
18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
13. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per al finançament dels serveis
socials comunitaris bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004697F
PROPOSTA
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per a la gestió dels Programes de Serveis
Socials Comunitaris Bàsics, per a l’any 2019, per un import de 390.315,16€ (tres-cents
noranta mil tres-cents quinze euros amb setze cèntims) amb càrrec a les partides dels
pressupostos generals dels Consell Insular d’Eivissa, anualitats i imports següents:
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-234.189,36€ (dos-cents trenta-quatre mil cent vuitanta-nou euros amb trenta-sis
cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm 231046200 del pressupost
general del Consell Insular de l’exercici 2019.
-156.126,24 € (cent cinquanta-sis mil cent vint-i-sis euros amb vint-i quatre cèntims)
amb càrrec de la partida pressupostària 2020231046200 dels pressupostos
corresponents a l’anualitat 2020.
SEGON. Autoritzar la despesa 234.189,36€ (dos-cents trenta-quatre mil cent vuitantanou euros amb trenta-sis cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm
231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici 2019 per tal d’efectuar
el primer pagament corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per al finançament dels Serveis
Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2019.
TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 60% anticipat de l’aportació a
l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia la quantitat de 234.189,36€ (dos-cents trentaquatre mil cent vuitanta-nou euros amb trenta-sis cèntims) amb càrrec de la partida
pressupostària núm 231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici
2019.
QUART. Publicar el conveni de col·laboració -que obra dins l’expedient- al Portal de
Transparència del Consell Insular d’Eivissa i a la Plataforma de la Sindicatura de
Comptes de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ. Remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones còpia de l’acord
d’aprovació del Consell Executiu i del conveni esmentat de conformitat amb els articles
18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
14. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per al finançament dels serveis
socials comunitaris bàsics per a l’any 2019. Exp. 2019/00004698P
PROPOSTA
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, per a la gestió dels Programes de Serveis Socials
Comunitaris Bàsics, per a l’any 2019, per un import de 532.285,58€ (cinc-cents trentados mil dos-sents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims) amb càrrec a les
partides dels pressupostos generals dels Consell Insular d’Eivissa, anualitats i imports
següents:
- 319.431,35€ (tres-cents dinou mil quatre-cents trenta-un euro amb trenta-cinc
cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm 231046200 del pressupost
general del Consell Insular de l’exercici 2019.
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- 212.954,23 € (dos-cents dotze mil nou-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-tres
cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària 2020231046200 dels pressupostos
aprovats corresponents a l’anualitat 2020.
SEGON. .Autoritzar la despesa 319.431,35 euros (tres-cents dinou mil quatre-cents
trenta-un euro amb trenta-cinc cèntims) amb càrrec de la partida pressupostària núm
231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici 2019 per tal d’efectuar
el primer pagament corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per al finançament dels Serveis Socials
Comunitaris Bàsics per a l’any 2019.
TERCER. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament del 60% anticipat de l’aportació a
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu la quantitat de 319.431,35 euros (tres-cents dinou
mil quatre-cents trenta-un euro amb trenta-cinc cèntims) amb càrrec de la partida
pressupostària núm 231046200 del pressupost general del Consell Insular de l’exercici
2019.
QUART. Publicar el conveni de col·laboració -que obra dins l’expedient- al Portal de
Transparència del Consell Insular d’Eivissa i a la Plataforma de la Sindicatura de
Comptes de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ. Remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones còpia de l’acord
d’aprovació del Consell Executiu i del conveni esmentat de conformitat amb els articles
18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions"
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
15. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans, en relació amb la convocatòria d’ajudes a entitats i associacions
sense ànim de lucre en matèria de serveis socials, a l’àmbit de l’illa d’Eivissa, any
2019. Exp. 2019/00007748E
Havent-se presentat la següent proposta, prèvia declaració d’urgència:
Una vegada debatut l’assumpte, es deixa damunt la taula per un major estudi de la proposta.
16. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’estudi
ambiental estratègic del Pla General de Ports de les Illes Balears (Exp. 106E/2019
AAE). Referència TAO 2019/00011315L
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'estudi ambiental
estratègic del Pla General de Ports de les Illes Balears (Exp. 106E/2019 AAE).
Acta 28/19 Consell Executiu
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SEGON.- Remetre el present acord a la Comissió de Medi Ambient, de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, per a la seua
consideració."
Es fa una esmena d’addicció in voce al primer punt de la proposta, per la qual cosa queda
amb la següent redacció:
"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'estudi ambiental
estratègic del Pla General de Ports de les Illes Balears (Exp. 106E/2019 AAE). Incidir en la
necessitat d’augmentar el número de rampes de parada i aparcaments temporals accessoris
de les mateixes al llarg de la costa de l’illa d’Eivissa."
El Consell Executiu amb aquesta esmena, fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels
seus membres.
17. Proposta del president, en relació amb l’expedient sancionador en matèria
d’ordenació turística núm. 45/2018/TUR, instruït pel Departament de Turisme, en
relació amb la publicitat i comercialització d’estades turístiques mitjançant pàgina
web.
PROPUESTA:
PRIMERO: Imponer al Sr. M. P. W., con NIF núm. X-5895813-Q, por la publicidad y
comercialización de estancias turísticas a través de la página web www.apartments-inibiza.com, la siguiente sanción:
1) CINQUENTA MIL EUROS (50.000 €) por la infracción de los siguientes artículos:
Artículos 19 a), 23, 26 y 28 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears
(BOIB núm. 106, de 21.07.2012); y que de acuerdo con el artículo 106 b) de la Ley 8/2012,
de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, constituye una infracción muy grave de la
normativa turística, consistente en la realización de la actividad turística sin haber
presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la
comunicación previa.
SEGUNDO: Aprobar la reducción sobre la referida sanción de un 20%, por aplicación del
porcentaje que establece el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, como consecuencia
del reconocimiento de la responsabilidad de las sanciones propuestas y la renuncia a
presentar cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la resolución de estas dos
sanciones propuestas. Por todo ello, disminuir la sanción muy grave, tipificada en el artículo
106 b) de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes balears, la cantidad de
10.000 Euros.
TERCERO: Declarar que la efectividad de la reducción de la sanción queda condicionada
en todo caso a la renuncia o desestimimento de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.

Acta 28/19 Consell Executiu

Pàgina 11 de 12

Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 44 85
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

CUARTO: Declarar la terminación del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el
artículo 85.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas."
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