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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 41/19
Caràcter: Ordinària
Data: 18 d’octubre de 2019
Horari: de 8:30 a 9:05 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 40/19 de data 11 d’octubre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres del Consell Executiu, l’acta núm. 40/19, corresponent a la
sessió de data 11 d’octubre 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
al subministrament d’energia elèctrica per als edificis i instal·lacions del Consell Insular
d’Eivissa, mitjançant la Central de Contractació de la Felib. Exp. 2019/00016290A

PROPOSTA :
Primer.- Aprovar el subministrament, d’acord amb l’informe tècnic de l’arquitecte tècnic Sr. J. I. J.
H. que figura a l’expedient de referència pel subministrament d’energia elèctrica per als edificis i
instal·lacions del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant la Central de Contractació de FELIB.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 420.081,93 € al que li corresponen en
concepte d’IVA (21%) la quantitat de 88.217,20 €, amb un pressupost total de 508.299,13 €, a
càrrec de la partida pressupostària 9200.22100 i subministrat per l’empresa ENDESA ENERGIA
S.A amb CIF A-81948077.
Tercer.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització del
contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i ENDESA ENERGIA, S.A , a partir del proper 10 de
novembre de 2019, després de la finalització del contracte actual , fins el 24 de maig de 2020 (
màxim termini previst en l’acord 1/2018 entre la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i
ENDESA)."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització prèvia plena, de data 15 d’octubre de
2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per a la classificació d’ofertes en
l’expedient tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del servei de control biològic de moscards a l’illa d’Eivissa. Exp.
2019/00004103B
PROPOSTA D’ACORD:
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1.- CLASSIFICAR l'única oferta presentada de la manera següent:

NÚM.
1

EMPRESA
LOKIMICA, S.A

PUNTUACIÓ
98,5 PUNTS

2.- SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a l’entitat mercantil, LOKIMICA, S.A
amb NIF núm. A-03063963 amb un pressupost de despesa màxima 79.065,98 € (IVA exclòs), al
que li correspon la quantitat de 16.603,86 € en concepte d’IVA (21%) amb un import total de
95.669,84 € tota vegada que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una
duració del contracte d’un (1) any des de la firma del contracte i amb els següents preus unitaris i
millores tècniques :
Unitats
Responsable / Cap Projecte. Hores.
Conductor Aplicador 1ª (2 persones) Hores.
Producte larvicida Bti granulat (kilos)

Preu unitari ofert
29,11 €
19,45 €
8,25 €

Producte larvicida Bti (litres)

15,23 €

Producte adulticida, llest per ús (litres)

5,64 €

Producte adulticida, concentrat (litres)

24,00 €

Seguretat i salut indicada per a la correcta adequació
dels treballs establerts al servei

2.000,00 €

I- MILLORA MAQUINÀRIA ADDICIONAL:

S'ofereix una unitat de canó nebulitzador muntat sobre vehicle per a tractaments de grans
superfícies i amb les següents característiques: potència mínima de 60 C.V, abast efectiu mitjà de
30/35 metres en horitzontal i en vertical 20/25 metres, tanc de biocida de fins a 400 litres i
comandament a distància.
II- MILLORA TITULACIONS I EXPERIÈNCIA ADDICIONAL A ALLÒ EXIGIT AL PLEC:
a) S'ofereix que el coordinador de la campanya estigui en possessió d'un doctorat o màster oficial
relacionat amb el contingut del servei.
b) S'ofereix experiència addicional del segon dels operaris qualificats.
3.- REQUERIR a l'entitat mercantil LOKIMICA, S.A perquè dins el termini de deu (10) dies hàbils,
a comptar des de l'enviament de la comunicació, presenti la següent documentació ORIGINAL O
CÒPIA AUTÈNTICA O COMPULSADA que es detalla seguidament, d'acord a la normativa de
desenvolupament de la LCSP:
1.- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva, que si es constitueix en
forma d'aval o per contracte d'assegurança de caució, s'haurà de procedir a la verificació prèvia
de la representació efectuada per l'Assessoria Jurídica de la Corporació (tràmit subjecte a taxa per
un import de 10,22 €).
- Garantia definitiva: 3.953,30 €
2.- Una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost sobre
activitats econòmiques o document d’estar-hi d’alta.
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3.- Últim rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
4.- Una declaració responsable de no haver modificat les condicions ni dades esmentades en el
certificat del Ministeri d’Hisenda de classificació de empreses.
4.- ADVERTIR a l'entitat mercantil LOKIMICA, S.A que de no atendre adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint a exigir-li
el import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat de
conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
4. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb la
convocatòria d’ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre, escoles de temps lliure
infantil i juvenil, clubs nàutics i per a la programació i l’execució de concerts i
esdeveniments musicals adreçats als joves, durant l’any 2019, dins l’àmbit territorial de
l’illa d’Eivissa. Exp. 2019/00005180F
PROPOSTA
PRIMER. APROVAR la convocatòria d’ajudes per a entitats juvenils sense ànim de lucre, per a
clubs nàutics i per a la programació i l’execució de concerts i esdeveniments musicals adreçats als
joves, durant l’any 2019, dins l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, les seues bases (CSV:
12433253040521410017) i el seu extracte (CSV: 12433253357455215422), que obren a
l’expedient, de conformitat amb el que estableixen els 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).
SEGON. APROVAR la dotació econòmica d’aquestes ajudes per un import total màxim de
165.000 € de l’aplicació pressupostària 3370 48900, de la manera que es detalla:
A) Ajudes per a entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de
lucre per al seu manteniment i per a l’organització d’activitats: un màxim de 50.000 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3370 48900.
B) Ajudes per a escoles de temps lliure infantil i juvenil per a la formació d’educadors de
temps lliure: un màxim de 25.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3370 48900.
C) Ajudes per als clubs nàutics per al foment d’activitats mediambientals i educatives infantils i
juvenils al medi marí: un màxim de 50.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3370
48900.
D) Ajudes per a persones físiques o jurídiques (públiques o privades) que projectin i executin
concerts i esdeveniments musicals adreçats als joves: un màxim de 40.000 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3370 48900.
5. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per a la classificació d’ofertes de
l’expedient tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del subministrament
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de productes de neteja per a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres. Exp.
2019/00005692J
PROPOSTA
1.- CLASSIFICAR, per ordre decreixent, les proposicions presentades [tot de conformitat amb el
informe tècnic emès, en data 10/10/2019, emès pel cap de negociat de l'Hospital Residència
Assistida de Cas Serres] de la manera següent:
- LOT 1: PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE
NÚMERO
1
2
3

EMPRESA
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A.
MARIPOL & ROYAL, S.L.
SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L.

PUNTUACIÓ
100,00 punts
93,75 punts
86,42 punts

- LOT 2: PRODUCTES DE BUGADERIA
NÚMERO
1
2
3

EMPRESA
SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L.
MARIPOL & ROYAL, S.L.
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A.

PUNTUACIÓ
100,00 punts
99,16 punts
98,52 punts

2.- SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a les següents entitats mercantils:
Lot 1 (Productes de neteja i higiene), a l’entitat “SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A."
amb NIF: A07058084, per un pressupost de despesa màxima de 77.588,30 euros al que li
correspon per IVA la quantia de 16.293,54 euros, amb un import total de 93.881,84 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 les següents preus
unitaris:
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Lot 2 (Productes de bugaderia), a l’entitat “SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L." amb
NIF: B97131544, per un pressupost de despesa màxima de 74.653,80 € al que li
correspon per IVA la quantia de 15.677,30 €, amb un import total de 90.331,10 €, 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 preus unitaris:

LOTE 2
Productes de Bugaderia
Aditivo alcalino

2,0533

Jabón

1,7200

Lejía

0,8250

Acta 41/19 Consell Executiu
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2,5300

Suavizante

1,2800
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6. Proposta del president, en relació amb l’expedient sancionador en matèria d’ordenació
turística núm. 61/2018/TUR. Exp. 2018/00012964Q
PROPUESTA
Imponer al Sr. M. B., con NIE Y-0528079-J, por ejercer actividad turística de estancia turística en
la vivienda situada en la Avenida España, 42, 3º A, del término municipal de Eivissa, la siguiente
sanción:
1) CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 €) por la infracción de los siguientes artículos:
Artículos 19 a), 21, 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,
en concreto se ha realizado la actividad turística de estancias turísticas en la vivienda situada en
la Avenida España, núm. 42, 3ºA, del termino municipal de Ibiza."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
7. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per a la classificació d’ofertes en
l’expedient tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, del servei de dues unitats mòbils per a la inspecció tècnica periòdica de
vehicles a l’illa d’Eivissa. Exp. 2018/00015211D
PROPOSTA D’ACORD:
1.- CLASSIFICAR per ordre decreixent, les proposicions presentades (tot de conformitat amb
l'informe tècnic emès en data 14/10/2019, pel cap de secció ITV) de la manera següent:
EMPRESES LICITADORES

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
OFERTA TÈCNICA

PUNTUACIÓ TOTAL

1.- ESTACIÓN ITV VEGA BAJA, S.A.
(ITEVEBASA)

80,00

20,00

100,00

punts

2.- APPLUS ITEUVE TECHMOLOGY, S.L.

78,08

20,00

98,08

punts

3.- GRUPO ITEVELESA, S.L.

71,42

13,00

91,42

punts

4.- GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.

67,02

20,00

80,02

punts

2.- SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a l’entitat mercantil ESTACIÓN ITV
VEGA BAJA, S.A (ITEVEBASA), amb CIF núm. A03105632, per un import de 735.534,20 €
(sense IVA), al qual li corresponen la quantitat de 154.462,18€ en concepte d’IVA ( 21%) per un
total de 889.996,38 € (IVA inclòs), amb una durada d’un (1) any, tota vegada que compleix amb els
Plecs que regeixen aquesta licitació i amb les següents millores:
- Compromís d’una reducció de 15 dies del termini de lliurament, instal·lació i posada en funcionament de
les instal·lacions ( inicialment establert en 30 dies).
- Compromís de disposar d’almenys, una línia d’ITV mòbil addicional, en cas d’avaria o mal funcionament
de les inicialment posades en funcionament, en un termini no superior a 5 dies.
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- Compromís de subministrar i instal·lar un rètol lluminós a l’entrada del recinte amb indicació d’atenció
sense cita prèvia , modificable remotament des de l’interior de la caseta, amb les indicacions, almenys de “
lliure” o “complet”

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.
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 conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb la
formalització i l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa (en
endavant Consell) i la Federació de Futbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa (en endavant
Federació), per al desenvolupament de la competició del programa L’Esport per a l’Edat Escolar
2018-2019 a l’illa d’Eivissa, per al període comprès entre l’1 de setembre de 2018 i el 30 d’agost
de 2019. Exp. 2019/00009694J
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per al pagament a l’entitat Sa Solana, SL., en
execució de l’acord pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant sentència
núm. 137/2016 de data 16 de març de 2016, als procediments ordinaris acumulats 225/2013 i
325/2013 per l’expropiació de les finques 12, 13 i 17.1 de l’obra "Ronda Nord de Sant Antoni de
Portmany". Exp. 2019/00017688K
Els membres del Consell Executiu mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els
assumptes pel tràmit d’urgència.
8. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb la
formalització i l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa
(en endavant Consell) i la Federació de Futbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa (en
endavant Federació), per al desenvolupament de la competició del programa L’Esport per a
l’Edat Escolar 2018-2019 a l’illa d’Eivissa, per al període comprès entre l’1 de setembre de
2018 i el 30 d’agost de 2019. Exp. 2019/00009694J
PROPOSTA D'ACORD:
1. APROVAR i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Federació de Futbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa, per al desenvolupament de la
competició del programa L’Esport per a l’Edat Escolar 2018-2019 a l’illa d’Eivissa, per al període
comprès entre l’1 de setembre de 2018 i el 30 d’agost de 2019 (que consta en aquest procediment
amb el CSV núm. 12433253143133652462), amb una aportació màxima del Departament
d’Esports i Joventut de 66.920,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410 48934 dels
pressupostos de 2019, prevista com a subvenció nominativa al Pressupost del Consell Insular
d’Eivissa per a 2019.
2. APROVAR la despesa amb una aportació màxima del Departament d’Esports i Joventut de
66.920,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410 48934 del pressupost de 2019.
3. APROVAR el pagament avançat del 100 % de l’ajuda concedida a la firma del conveni, per un
import de 66.920,00 €, a la Federació de Futbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa, de
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conformitat amb l’article 37.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de subvencions, modificat per la Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la
seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 7-08-2018), i a la base 23 de
les de les Bases d’execució del Pressupost General Integrat del Consell Insular d’Eivissa
corresponents a l’exercici 2019.
4. PUBLICAR aquesta subvenció del Consell a la Federació 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)."
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.
9. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per al pagament a l’entitat Sa Solana,
SL., en execució de l’acord pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant
sentència núm. 137/2016 de data 16 de març de 2016, als procediments ordinaris acumulats
225/2013 i 325/2013 per l’expropiació de les finques 12, 13 i 17.1 de l’obra "Ronda Nord de
Sant Antoni de Portmany". Exp. 2019/00017688K
PROPUESTA
PRIMERO.- Dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia núm. 137 del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears de fecha 16 de marzo de 2016 en los autos nº 225/2013 y 325/2013
(acumulados), y en consecuencia,
SEGUNDO.- Abonar de la partida presupuestaria 4530 61903 a la entidad Sa Solana, S.L., CIF
B07169204, la cantidad de 99.687,21 € por la expropiación de las fincas 12, 13 y 17.1 de la obra
de la Ronda Norte de Sant Antoni."
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