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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 31/19
Caràcter: Ordinària
Data: 16 d’agost de 2019
Horari: de 8:30 a 9:10 h
Lloc: Sala 1 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
Aprovació de l’acta núm. 30/19 de data 9 d’agost de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres del Consell Executiu, l’acta núm. 30/19, corresponent a la
sessió de data 9 d’agost de 2019.
Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la rectificació d’error als informes proposta de data 16 de maig i 10
de juny de 2019, que al seu torn ha provocat error en les respectives propostes de la
consellera executiva de la mateixa data, i als acords dels Consells Executius de data 17 de
maig i 9 d’agost de 2019. Expedient de resolució de les ajudes econòmiques per al
finançament de despeses de projectes d’inversions destinades a entitats privades sense
ànim de lucre per a serveis socials a l’àmbit de menors i discapacitats, a l’illa d’Eivissa.
Exp. 2019/00005160S.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria
de transports terrestres núm. 088/2018-1740. Exp. 2019/00009347B
PRIMERO. DECLARAR la terminación del expediente sancionador núm. 088/2019-1740 incoado
a la entidad DISTRIBUIDORA ISLA BLANCA, SA - CIF A07222011, por figurar como titular del
vehículo con matrícula B-9051-WK que circulaba en fecha 7/06/18 a las 8'33 horas, desde Santa
Eulària des Riu a Sant Antoni de Portmany, realizando un transporte público de mercancías, sin
disponer de la correspondiente autorización administrativa (tarjeta de transportes), por haber
abonado la totalidad de la sanción propuesta en el acuerdo de inicio, efectuando un pago de
CUATROMIL UN EUROS (4.001,00 €).
SEGUNDO. DETERMINAR que este pago tiene los efectos de conformidad con los hechos
denunciados de comisión de una infracción de carácter muy grave, de conformidad con el art.
140.37.5 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (BOE núm.
182, de 31 de julio de 1987), modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (BOE núm. 242, de 9
de octubre de 2003) y por la Ley 9/2013, de 4 de julio (BOE núm. 160, de 5 de julio), por
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 del Reglamento (CE) 561/06.
TERCERO. DECLARAR que la entidad DISTRIBUIDORA ISLA BLANCA, SA - CIF A07222011 es
responsable de los hechos que han motivado la incoación del expediente sancionador de
transportes núm. 088/2019-1740."
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El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la devolució de la
garantia definitiva de l’expedient de contractació del servei de les diferents pòlisses
d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00011553G
ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte signat en data 19 de Novembre
de 2014, del contracte del servei de les diferents pòlisses d’assegurances del Consell Insular
d’Eivissa Exp. Núm. 000012/214-CNT (2019/0000553G) entre el Consell Insular d'Eivissa i l’entitat
mercantil MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A., amb CIF núm. A-28725331 (LOT1), MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., amb CIF núm. A-28725331 (LOT 2), AXA SEGUROS
GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS amb CIF núm. A-60917978 (LOT 4),
BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS amb CIF núm. A-48001648
(LOT 6),per els següents imports:
LOT 1: Danys béns mobles i inmobles, MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. amb CIF:
A28725331,per import de 3.095,06€ .
LOT 2: Responsabilitat civil, MAPRFE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. amb CIF: A28725331,
per import de 3.924,00€.
LOT 4: Col.lectiu d’accidents, AXA SEGUROS GENERALES, S.A. amb CIF: A60917978, per
import de 1.171,01€.
LOT 6: Flota de vehicles, BILBAO CIA. ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF:
A48001648, per import de 2.155,42€ .
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la classificació d’ofertes
de l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant obert, del
subministrament de material sanitari per a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres.
Exp. 2019/00000752F
SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a les següents entitats mercantils:
Lot 1 (Guants), a l’entitat “CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.” amb NIF: B87334017, per
un pressupost de despesa màxima de 48.600 euros al que li correspon per IVA la quantia
de 4.860 euros, amb un import total de 53.460 euros.
Lot 2 (Bavosalls), a l’entitat “BARNA IMPORT, S.A.” amb NIF: A58001686, per un
pressupost de despesa màxima de 14.000 euros al que li correspon per IVA la quantia de
2.940 euros, amb un import total de 16.940 euros.
Lot 3 (Protectors absorbents), a l’entitat “BARNA IMPORT, S.A.” amb NIF: A58001686, per
un pressupost de despesa màxima de 32.400 euros al que li correspon per IVA la quantia
de 6.804 euros, amb un import total de 39.204 euros.
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Lot 4 (Esponges), a l’entitat “C.V. MÉDICA, S.L.” amb NIF: B43285592, per un pressupost
de despesa màxima de 10.440,00 euros al que li correspon per IVA la quantia de 2.192,40
euros, amb un import total de 12.632,40 euros.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
Proposta del president, en relació amb l’aprovació de la convocatòria d’ajudes específiques
per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any
PROPOSTA

Aprovar la convocatòria que inicia l’expedient d’ajudes específiques per al desenvolupament de
l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, amb l’objecte amb l’objecte de garantir la
pervivència del teixit social agrari i ramader.
Aprovar l'extracte de la convocatòria de línies d’ajudes específiques per al desenvolupament de
l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.
Aprovar les despeses per atendre les obligacions que es derivin de l’esmentada convocatòria i a
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries de l’any 2019, amb un total de 421.000 € amb
càrrec al programa 4100, administració general d'agricultura, ramaderia i pesca, i a les aplicacions
pressupostàries que s’estableixen en cada línia de subvenció:
a.- Ajudes a l'agricultura ecològica: 16.000 €
b.- Ajudes per a les cooperatives agràries: 134.000
c.- Ajudes per a les entitats agràries amb programes fitosanitaris: 70.000
d.- Ajudes a les cooperatives agrícoles per a la sembra d’espècies farratgeres i llavor certificada
de cereal: 40.000 €
e.- Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola: 12.000 €
f.- Ajudes per a la pèrdua d'animals reproductors de les espècies ovina i/o cabrum com a
conseqüència d'atacs de cans: 2.000 €
g.- Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i
arbres fruiters de secà tradicionals: 18.000 €
h.- Ajudes per a les entitats associatives agràries: 48.000 €
i.- Ajudes per a finques col·laboradores: 6.000 €
j.- Ajudes a les incorporacions cooperatives agràries: 25.000 €
k.- Ajudes per pal·liar els efectes de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa
d’Eivissa: 50.000,00 €
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
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Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la responsabilitat patrimonial núm. 2018/13945P de la Secció de
Menors del Departament de Benestar Social i Recursos Humans. Exp. 2018/00013945P
Desestimar, d'acord amb el Consell Consultiu, la reclamació de responsabilitat patrimonial
(exp.núm. 2018/13945P) efectuada mitjançant sol·licitud de la Sra. E. R. M., en data 24 de juliol
de 2018 (RGE núm. 2018016265) contra el Consell Insular d’Eivissa pel funcionament del Servei
de Protecció de Menors.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
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 el Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa y
Formentera referent a la implementació del Projecte d’Enfortiment d’entitats sense ànim de
lucre d'intervenció social d’Eivissa. Exp. 2018/00006847T
Aprovar la justificació presentada pel Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer
d’Eivissa y Formentera referent a la implementació del Projecte d’Enfortiment d’entitats sense
ànim de lucre d'intervenció social d’Eivissa, per a l’any 2018 per un import de 16.868,86 euros,
corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i el Grup d’Acció Local
per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa y Formentera.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb el
pagament del segon termini dels convenis de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i diversos ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a la realització de concerts adreçats
als joves, dens del programa «Estiu Jove 2018». Exp. 2018/00006775C
Proposta del president, en relació amb la finalització de l’expedient de procediment de
reintegrament parcial de la subvenció per import de 200.000 €, concedida i abonada
anticipadament a l’Ajuntament d’Eivissa en concepte de realització d’obres de competència
municipal per a l’exercici 2014 (diferència no justificada: 16.321,83 €). Exp. 2019/00003813C
Proposta del president, en relació amb la finalització de l’expedient de procediment de
reintegrament per execució i justificació fora de termini de l’obra rehabilitació del carrer de
Carles Roman Ferrer, de l’Ajuntament d’Eivissa, objecte d’una subvenció per import de
100.000 €, dins dels expedients de subvencions de Cooperació Municipal de l’exercici 2014.
Exp. 2019/00003818W
Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i
Formentera per a la realització del XXIII Festival Folklòric Mare Nostrum 2019. Exp.
2019/00007629H
Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb els
pagaments dels convenis en matèria de joventut entre el Consell Insular d’Eivissa i
diversos ajuntaments de l’illa d’Eivissa, per a dur a terme activitats d’oci, activitats culturals
i concerts de música adreçats als joves de l’illa durant l’any 2018. Exp. 2018/00006768J
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Els membres assistents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar l’assumpte
pel tràmit d’urgència.
Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb el
pagament del segon termini dels convenis de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i diversos ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a la realització de concerts adreçats
als joves, dens del programa «Estiu Jove 2018». Exp. 2018/00006775C
Aprovar la justificació presentada pels ajuntaments per un valor total de 236.468,22 € en la
següent distribució:






Ajuntament d’Eivissa: 73.021,66 € (setanta-tres mil vint-i-un euros en seixanta-sis
cèntims).
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany: 50.451,91 € (cinquanta mil quatre-cents
cinquanta-un euros amb noranta-un cèntims).
Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 49.052,73 € (quaranta-nou mil cinquanta-dos
euros amb setanta-tres cèntims).
Ajuntament de Sant Joan de Labritja: 33.050,13 € (trenta-tres mil cinquanta euros amb
tretze cèntims).
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia: 30.891,79 € (trenta mil vuit-cents noranta-un
euros amb setanta-nou cèntims).

SEGON. Disposar i reconèixer l’obligació de pagament del segon termini de les ajudes en
règim directa concedides als ajuntaments, complint les clàusules dels convenis, en càrrec a
l’aplicació pressupostària 3370 46200 del pressupost del Consell Insular d’Eivissa de l’exercici
2019, per un import total de 68.168,84 € amb la distribució següent:






Ajuntament d’Eivissa (P 0702600 H): 20.000 € (vint mil euros).
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany: 15.000 € (quinze mil euros).
Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 15.000 € (quinze mil euros).
Ajuntament de Sant Joan de Labritja: 10.000 € (deu mil euros).
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia: 8.168,84 € (vuit-mil cent seixanta-vuit euros en
vuitanta-quatre cèntims)."

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
Proposta del president, en relació amb la finalització de l’expedient de procediment de
reintegrament parcial de la subvenció per import de 200.000 €, concedida i abonada
anticipadament a l’Ajuntament d’Eivissa en concepte de realització d’obres de competència
municipal per a l’exercici 2014 (diferència no justificada: 16.321,83 €). Exp. 2019/00003813C
Donar per finalitzat l’expedient 3813C/2019 de procediment de reintegrament parcial de la
subvenció per import de 200.000 €, concedida i abonada anticipadament a l’Ajuntament d’Eivissa
en concepte de realització d’obres de competència municipal per a l’exercici 2014, una vegada
que l’Ajuntament ha reintegrat la quantitat de 19.142,94 €, suma de l’import no justificat de la
subvenció més els interessos de demora corresponents.
2n. Notificar l’acord que s’adopti a l’Ajuntament d’Eivissa i comunicar-ho als Serveis Tècnics i a la
Intervenció del Consell Insular."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
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Proposta del president, en relació amb la finalització de l’expedient de procediment de
reintegrament per execució i justificació fora de termini de l’obra rehabilitació del carrer de
Carles Roman Ferrer, de l’Ajuntament d’Eivissa, objecte d’una subvenció per import de
100.000 €, dins dels expedients de subvencions de Cooperació Municipal de l’exercici 2014.
Exp. 2019/00003818W
Primer.- Donar per finalitzat l’expedient núm. 3818W/2019, de procediment de reintegrament per
execució i justificació fora de termini de l’obra Rehabilitació del carrer de Carles Roman Ferrer,
inclosa als expedients de subvencions en matèria de cooperació municipal de l’exercici 2014, una
vegada que l’Ajuntament d’Eivissa ha reintegrat l’import total de la subvenció atorgada i cobrada
anticipadament, així com els corresponents interessos de demora, per un import total de
116.517,12 €.
Segon.- Notificar l’acord que s’adopti a l’Ajuntament d’Eivissa i comunicar-ho als Serveis Tècnics i
a la Intervenció del Consell Insular."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
13. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i
Formentera per a la realització del XXIII Festival Folklòric Mare Nostrum 2019. Exp.
2019/00007629H
PROPOSTA D’ACORD:
Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Federació de
Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa (CIF G07978760) per a la realització del XXIII
Festival Folklòric Mare Nostrum 2019 (21 i 22 de setembre d’enguany), amb una aportació
màxima del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni de 25.000 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3340 48918 dels pressupostos de 2019, prevista com a subvenció
nominativa al Pressupost del Consell Insular d’Eivissa per a 2019 i al Pla estratègic de
subvencions per als anys 2018 i 2019 (aprovat pel Consell Executiu en data 16 de març de
2018 i publicat al BOIB núm. 37, de 24-03-18).
Concedir una subvenció a la Federació per import màxim de 25.000 € de l’exercici pressupostari
2019 (aplicació pressupostària 3340 48918).
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