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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 43/19
Caràcter: Ordinària
Data: 28 d’octubre de 2019
Horari: de 8:30 a 9:30 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. 41/19 de data 18 d’octubre de 2019 i núm. 42/19 de data 22
d’octubre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, les actes núm. 41/19, corresponent a la sessió
de data 18 d’octubre de 2019 i núm. 42/19, corresponent a la sessió de data 22 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 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
PROPOSTA
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, que incorpora els Plecs de prescripcions tècniques i
de clàusules administratives particulars que regiran el contracte, i disposar l'obertura del
procediment d'adjudicació.
Segon.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte pel
procediment obert .
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 205.394,00 € (sense IVA), al qual li
correspon en concepte d’IVA (21 %) la quantitat de 43.132,74 €, amb un pressupost total de
248.526,74 €, amb càrrec a la partida pressupostària 4530.22799 i amb la distribució per
anualitats que s'indica a continuació:

Any

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

2019.

24.852,67 €

4530.22799

2020

223.674,07 €

4530.22799

Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de
l’oportú contracte."
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Havent-se detectat error en el primer paràgraf de la proposta, atès que on diu: Donada compte de
l’expedient de contractació núm. 2019/00014898z 2019/00001670Q, incoat per a l’adjudicació 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 d’Eivissa, ha de dir: Donada compte de l’expedient de contractació
núm. 2019/00014898Z, incoat per a l’adjudicació 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 d’Eivissa, de
conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, es procedeix a rectificar l’error produït.
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 membres presents.
3. 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 i
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per a l’organització i execució d’esdeveniments
esportius al seu municipi durant l’any 2019. Exp. 2019/00018013R
PROPOSTA D'ACORD:
1. APROVAR i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a l’organització i execució d’esdeveniments esportius al
seu municipi durant l’any 2019 (que consta en aquest procediment amb el CSV núm.
12433254035525060272.), amb una aportació màxima del Consell Insular d’Eivissa de 34.961
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410 46200 del pressupost de 2019.
2. APROVAR la despesa de la subvenció amb una aportació màxima del Consell Insular d’Eivissa
de 34.961,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410 46200 del pressupost de 2019.
3. APROVAR el pagament avançat del 100 % de l’ajuda concedida a la firma del conveni, per un
import de 34.961,00 euros a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, de 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 Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de
Labritja 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 membres presents.
4. Proposta de la consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda, i
Desenvolupament Empresarial, en relació amb la concessió i pagament de la convocatòria
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d’ajudes als ajuntaments per al foment del comerç local, de les accions realitzades l’any
2018. Exp. 2019/00002779K
PROPOSTA
PRIMER. Aprovar una despesa per import de 71.560,93 Euros de la convocatòria de les ajudes
als ajuntaments per al foment del comerç local de l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades l’any
2018, a càrrec de l'aplicació pressupostària núm. 4220.46200 de l'any 2019.
SEGON. Estimar les sol·licituds que a continuació es relacionen, i concedir i reconèixer l’obligació
de pagament, d'acord amb les bases 5 i 8, havent comprovat que es compleixen els requisits per
ser considerades entitats beneficiàries:
- A l’AJUNTAMENT D’EIVISSA, amb CIF P0702600H (RGE núm. E/2019009289, de data
21/05/2019, exp. núm. 2019/00008569S): un import de 53.156,47 €.
- A l’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, amb CIF P0704800B (RGE núm.
E/2019009252, de data 21/05/2019, exp. núm. 2019/00008500S): un import de 12.929,95 €.
- A l’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY, CIF P0704600F (RGE núm.
E/2019009258, de data 21/05/2019, exp. núm. 2019/00008574C): un import de 5.474,51 €.
TERCER. La concessió i l'abonament de les ajudes als ajuntaments per al foment del comerç
local de l’illa d’Eivissa, de les accions realitzades l'any 2018, serà notificada individualment segons
la base 9.3 de la convocatòria, tot i fent constar l'obligació dels beneficiaris de donar compliment a
allò previst a la base 11 de les Bases reguladores de la present convocatòria d'ajudes i,
especialment, en allò referent a la base 11.6 per "Adoptar mesures de difusió de l’ajuda
concedida, bé mitjançant la inclusió de l’escut oficial del Consell Insular d’Eivissa en la
cartelleria anunciadora de l’activitat, o en el material editat o realitzat; o bé mitjançant la
inserció de l’acord de concessió d’ajuda en el tauler d’anuncis de l’ajuntament
corresponent (o a través de qualsevol altre mitjà, sempre que permeti major difusió), dins
dels seixanta primers dies comptadors des del dia següent al de la notificació de la
concessió de la subvenció, mantenint aquesta exposició almenys durant vint dies.
L’acreditació d’aquestes mesures s’efectuarà mitjançant un certificat emès per la secretaria
de l’ajuntament corresponent, que haurà d’expressar mitjà, lloc i dates de difusió".
Qualsevol incompliment de les obligacions establertes a les bases donarà lloc al
reintegrament total o parcial de les ajudes concedides, tot d'acord amb la base 13 de les
mateixes."
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 membres presents.
5. Escrits i comunicacions.
5.1 Comunicació del vicepresident 1r i conseller executiu de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, per donar
compte de la Resolució núm. 2019000087, de data 20/08/2019, en relació amb l’expedient
tramitat per a la formalització del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa
i Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., per a la cessió de canalitzacions de línies
Acta 43/19 Consell Executiu

Pàgina 3 de 6

Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 81 06
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

elèctriques afectades pel Projecte "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". Exp. 2019/00013487Y
PROPOSTA
Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. per a la cessió de les canalitzacions d’infraestructures
elèctriques afectades per les obres de “Millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 i
variant al nucli urbà de Jesús” per tal que el propietari dels serveis elèctrics afectats pugui procedir
a la seua reposició. Aquest conveni forma part de l’expedient 2019/13487Y amb CSV
12434640056103607352.
Segon.- Donar-ne compte en el primer Consell Executiu que se celebri.”
Sobre la base de tot l'anterior, el conseller executiu que subscriu, en ús de les atribucions
conferides per la legislació vigent
RESOL
Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. per a la cessió de les canalitzacions d’infraestructures
elèctriques afectades per les obres de “Millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 i
variant al nucli urbà de Jesús” per tal que el propietari dels serveis elèctrics afectats pugui procedir
a la seua reposició. Aquest conveni forma part de l’expedient 2019/11803R amb CSV
12434640333203540273.
Segon.- Donar-ne compte en el primer Consell Executiu que se celebri."
Els membres presents queden assabentats.
Altrament, el conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, dóna compte de les
actuacions realitzades com a conseqüència del danys provocats pels fenòmens meteorològics
que han assolar el municipi de Sant Antoni de Portmany el passat 22 d’octubre de 2019:
5.2 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació
amb els danys provocats pels fenòmens meteorològics esdevenguts el dia 22 d’octubre de
2019 en el Poliesportiu de Sa Pedrera, situat a la zona de Can Coix, Sant Antoni de
Portmany. Exp. 2019/00018765V
"El conseller executiu del Departament d’Esport i Joventut dona compte al Consell Executiu de
les actuacions realitzades com a conseqüència del danys provocats pels fenòmens meteorològics
que han assolar el municipi de Sant Antoni de Portmany el passat 22 d’octubre de 2019, i que han
afectat de manera molt import al poliesportiu de sa Pedrera, situat a la zona esportiva de Can Coix
de Sant Antoni, provocant-li greus danys en la seua coberta, de la qual es varen despendre
plaques metàl·liques que varen ser desplaçades pel fort vent a més de 300 metres de distància.
Considerant a més que pròxim al poliesportiu se situen un col·legi públic i una escoleta infantil.
El poliesportiu de sa Pedrera, propietat d’aquest Consell Insular, que a l’any 2007 va cedir el
seu ús de manera gratuïta a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant conveni de
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col·laboració, en el qual es preveu que les despeses derivades de obres estructurals i de gran
envergadura corresponen al Consell Insular, sense especificar quina institució ha de executar
les obres.
Per això, com que el temporal ha provocat diversos danys en el pavelló esportiu, el
Departament ha considerat actuar de manera immediata sobre aquells, que després d’una
valoració pels tècnics competents, suposen un perill per a la població.
Per a la reparació de la resta de danys s’actuarà amb la major rapidesa i eficàcia possible atès
el perjudici que el tancament del poliesportiu provoca les seues persones usuàries, seguint els
procediments legals establert, i amb els acords previs amb l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany, en virtut de les clàusules del conveni de col·laboració, mitjançant el qual se’ls va
cedir d’ús del pavelló.
Per això, davant la gravetat dels danys provocats en la coberta del poliesportiu, i amb la
finalitat fonamental de garantir la seguretat de les persones, el Departament d’Esport i Joventut
ha realitzar, amb caràcter urgent, les següents actuacions:
1. El mateix dia 22 d’octubre es varen desplaçar el conseller executiu i el director Insular del
Departament, juntament amb els serveis tècnic del Consell i de l’Ajuntament de Sant Antoni al
lloc dels fets, per comprovar in situ la gravetat dels danys provocats pel cap de fibló, en el
poliesportiu de sa Pedrera.
2. D’una banda, amb la finalitat de pal·liar els perjudicis als clubs usuaris d’aquestes
instal·lacions esportives i, sobretot, per no suspendre les competicions esportives programades
per les pròximes dates, es varen cedir espais al Poliesportiu de sa Blanca Dona.
3. D’altra banda, i amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, es va sol·licitar de
manera urgent informe als Serveis Tècnics del Consell Insular, que després d’una nova visita al
poliesportiu varen concloure (segons han manifestat de manera verbal al Departament, ja que
no han finalitzat els seu informe, que preveuen emetre’l en el dia d’avui) que s’han de realitzar
de manera immediata, i després que l’òrgan de contractació del Consell declari la tramitació
d’emergència, les següents actuacions:
Primer, la contenció de les plaques metàl·liques soltes de la coberta i el cobriment dels forats
provocats pel despreniment de plaques, per tal d’evitar que el vent desprengui noves plaques
i de protegir l’interior de les instal·lacions de les inclemències meteorològiques.
Segon, encarregar a una empresa la elaboració d’un projecte i l’execució de les obres
necessàries (després de realitzar una selecció, amb caràcter d’urgència, del projecte més
idoni).
Tercer, retirar la coberta actual i substituir-la per una nova.
Les despeses derivades dels treballs detallats s’estimen en un màxim 600.000 € (IVA inclòs),
de les quals, aproximadament, 100.000 € s’imputarien al pressupost d’aquest any pels
treballs que es preveuen realitzar en aquest exercici econòmic.
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4. També el Departament han mantengut diverses reunions amb el Departament de
Contractació del Consell Insular per tal que l’òrgan de contractació acordi, si escau, a la vista
de tots els informes sol·licitats pel Departament als distintes serveis que han actuat davant
aquest temporal, la tramitació d’emergència de l’article 120 de la Llei 9/2017, 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
5 Així mateix, s’han sol·licitat informes, mitjançant via telefònica atesa la situació d’emergència
pel possible perill que pots representar per a les persones, a les distintes administracions que
també han actuat davant aquest temporal:
- Als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, que han presentat al
Consell en data 25 d’octubre de 2019, un informe detallat dels danys provocats en el
poliesportiu, acompanyat de documentació fotogràfica de l’estat en el qual han quedat les
instal·lacions.
- Al serveis de Bombers.
- A la Policia Local de Sant Antoni.
6. Amb aquestos objectius, en data 25 d’octubre de 2019, el conseller executiu del
Departament ha dictat providència disposant l’inici de l’expedient administratiu corresponent,
amb la finalitat de dur a terme les actuacions necessàries per garantir la seguretat de les
persones.
7. D’altra banda, s’han iniciat també les gestions amb la companya asseguradora del
Poliesportiu.
8. Per últim, entre les actuacions pendents de realitzar:
- Se sol·licitarà un nou informe a la Direcció General d’Emergències.
- Se sol·licitarà, la compensació que correspongui pel danys patits en el pavelló, davant la
possible declaració de zona d’emergència."
Els membres presents queden assabentats.
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