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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 35/19
Caràcter: Ordinària
Data: 13 de setembre de 2019
Horari: de 8:30 a 8:47 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de les actes núm. 33/19 de data 30 d’agost de 2019 i núm. 34/19 de data 9 de
setembre de 2019
S’aprova per unanimitat dels membres presents, les actes núm. 33/19, corresponent a la sessió
de data 30 d’agost de 2019 i 34/19 corresponent a la sessió de data 9 de setembre de 2019.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei de revisió dels mapes estratègics de
soroll i plans d’acció en matèria de soroll a la xarxa de carreteres del Consell Insular. Exp.
2019/00014898Z
PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació en els termes previstos a l'article 116 de la LCSP.
SEGON.- Demanar als serveis corresponents, per a la seua incorporació al present expedient, els
següents documents:
1.- Plec de clàusules administratives particulars.
2.- Informe jurídic.
3.- Fiscalització de la despesa per la Intervenció."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
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’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei
de prevenció de drogues, HIV-SIDA i altres conductes de risc del Consell Insular d’Eivissa.
Exp. 2018/00006146N
1.- 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 servei de prevenció de drogues, HIV-SIDA i altres
conductes de riscs del Consell Insular d'Eivissa, expedient de contractació 2018/0006146N, amb
l'entitat ARQUISOCIAL, S.L., amb CIF núm. B22183370, per un import de 550.000,00 € (sense
IVA), al qual li correspon en concepte d’IVA la quantitat de 115.500,00 €, amb un import total de
665.500,00 €, segons les condicions contingudes en la seua oferta, tota vegada que compleix
amb els Plecs que regeixen aquesta licitació i amb una duració del contracte de dos (2) anys.
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2.- PUBLICAR la formalització en termes de l'article 154.

4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del subministrament de gasoil "A" i gasoil "C"
a domicili per a diferents edificis del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00005797A
1.- CLASSIFICAR, per ordre decreixent, les proposicions presentades [tot de conformitat amb
l'informe tècnic emès, en data 28/08/2019, pel Sr. J. I. J. H., arquitecte tècnic de Serveis Tècnics
de la Corporació de la manera següent:
Lot 1. Subministrament de Gas-oil "C"
Núm.
ordre

Empresa

1

COMPAÑÍA
ESPAÑOLA
PETROLEOS SAU

2

CARBURANTES IBIZA, SL.

Marge d'explotació i comercialització
DE

-7,4058017 %

-2,5 %

Lot 2. Subministrament de Gas-oil "A"
Núm.
ordre

1

Empresa
CARBURANTES IBIZA, SL.

Marge d'explotació i comercialització
-5,0 %

2.- SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ, del contracte a les següents entitats mercantils:
Lot 1. Subministrament de Gas-oil "C", a l'entitat COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,
S.A.U., amb CIF A-28003119, per un import de despesa màxima de 253.404.96 euros al que li
correspon per IVA la quantia de 53.215,04 euros, amb un import total de 306.620,00 euros, 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 un marge d'explotació i comercialització del 7,4058017%.
Lot 2. Subministrament de Gas-oil "A", a l'entitat CARBURANTES IBIZA, S.L. , amb CIF B07320153, per un import de despesa màxima de 27.776,84 euros al que li correspon per IVA la
quantia de 5.833,14 euros, amb un import total de 33.609,98 euros, 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 un marge d'explotació i comercialització del -5%.
5. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’aprovació del "Projecte
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de millores en la travessera de Can Nadal". Exp. 2019/00015106S
PRIMER. Prendre en consideració i aprovar inicialment el “Projecte de millores en la travessera de
can Nadal”.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
termini de 20 dies, de conformitat amb l’art. 93 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i amb l’art.
83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).
TERCER. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hi hagin presentat al·legacions ni
reclamacions, es podrà entendre el projecte definitivament aprovat."
6. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’aprovació del "Projecte
de millora del ferm de la variant de Santa Eulària des Riu (EI-200)". Exp. 2018/00013150H
PRIMER. Prendre en consideració i aprovar inicialment el “Projecte de Millora del ferm de la
Variant de Santa Eulària des Riu (EI-200)”.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears per un
termini de 20 dies, de conformitat amb l’art. 93 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i amb l’art.
83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).
TERCER. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hi hagin presentat al·legacions ni
reclamacions, es podrà entendre el projecte definitivament aprovat."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
7. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb les al·legacions al
projecte constructiu "Nueva pasarela peatonal sobre la E-20 junto al torrente de s’Olivera".
Exp. 2018/00012733S
PROSEGUIR LA TRAMITACIÓ en el sentit de:
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSEBENTAT I FER SEU l’informe emès, en data 9 d’agost de 2019,
pel servei d’Infraestructures Viàries del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures
Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, en relació a l’al·legació presentada al projecte constructiu
“Nueva pasarela peatonal sobre la E-20 junto al torrente s’Olivera” en el sentit d’ESTIMAR
l’al·legació pel que fa a la modificació de la zona d'ocupació temporal.
SEGON.- Modificar el projecte de referència en el sentit de l’al·legació estimada."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
8. Escrits i comunicacions.
8.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000589, de data 30/08/2019, acordant l’adjudicació de l’expedient de contractació
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tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei per
a la interpretació artística i espectacle de l’artista Pablo López. Exp. núm. 2019/00013594K
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
Del Decret de Presidència núm. 2019000589, de data 30/08/2019, acordant l’adjudicació de
l'expedient de contractació núm. 2019/00013594K, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, del servei per a la interpretació artística i espectacle de
l'artista Pablo López
8.2 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, per donar
compte de la Resolució núm. 2019000003, de data 02/09/2019, acordant l’adjudicació de
l’expedient de contractació tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del
subministrament d’un equip ergoespiròmetre, per a la realització de proves d’esforç per al
gabinet de medicina esportiva del Consell Insular d’Eivissa (complex esportiu Es Raspallar
– Sa Blanca dona). Exp. núm. 2019/00004806R
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
De la Resolució, núm. 2019000003, de data 02/09/2019, acordant l’adjudicació de l’expedient de
contractació 2019/00004806R, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del
subministrament d’un equip ergoespiròmetre, per a la realització de proves d’esforç per al gabinet
de medicina esportiva del Consell Insular d’Eivissa ( complex esportiu Es Raspallar- Sa Blanca
dona).
1.- ADJUDICAR el contracte a l’entitat mercantil “BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L..”, amb
NIF núm. B86801495, per un import de 17.500 € (IVA exclòs), al que li correspon la quantitat de 3.675 € en
concepte d’IVA (21%), amb un import total de 21.175 €, amb càrrec a la partida pressupostària 3420.62300,
i amb una durada del contracte de 35 dies des de la formalització del contracte, donat el fet que aquesta és
l’empresa que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que compleix amb els requisits
establerts als Plecs de clàusules administratives particulars i als Plecs de prescripcions tècniques de
l’expedient de contractació.

Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha dos 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 els següents:
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de
neteja de diverses seus del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell
Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00013963E
- Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del Museu Etnogràfic d’Eivissa, any 2019.
Exp. 2019/00006504C
Els membres assistents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar l’assumpte
pel tràmit d’urgència.
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9. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de tramitat
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de neteja de diverses seus del Departament de Benestar Social i Recursos Humans
del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00013963E
PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació en els termes previstos a l'article 116 de la LCSP.
SEGON.- Demanar als serveis corresponents, per a la seua incorporació al present expedient, els
següents documents:
1.- Plec de clàusules administratives particulars.
2.- Informe jurídic.
3.- Fiscalització de la despesa per la Intervenció."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
10. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb el conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del Museu Etnogràfic
d’Eivissa, any 2019. Exp. 2019/00006504C
1. APROVAR la despesa amb una aportació màxima del Departament Cultura, Educació i
Patrimoni de 98.700 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3360 48900 (63.700,00 €) i 3360
78900 (35.000 €) del pressupost de 2019, i la signatura del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del Museu
Etnogràfic d’Eivissa, any 2019, que figura annex a aquesta proposta.
2. CONCEDIR una subvenció de NORANTA-VUIT MIL SET-CENTS (98.700 €) a la Fundació Illes
Balears en compliment de les clàusules de l'esmentat conveni.
3. ORDENAR el pagament a la firma del conveni del 75% (74.025,00 €) de la subvenció total
(98.700 €) desglossat en 47.775,00 € de la partida 3360 48900 i 26.250 € de la partida 3360
78900, segons la clàusula 4.a) del conveni de col·laboració.
4. PUBLICAR aquesta subvenció del Consell a la Fundació Illes Balears a la Base de Dades
Nacional de Subvencions una vegada concedida, d’acord amb el que estableixen l’article 18 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 6 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 15-12-15).
5. NOMENAR la senyora C. S. C., tècnica superior de patrimoni cultural del Departament Cultura,
Educació i Patrimoni com a responsable per supervisar i fer el seguiment dels objectius del
conveni, prevista a la seua clàusula desena del conveni.
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