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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 33/19
Caràcter: Ordinària
Data: 30 d’agost de 2019
Horari: de 8:30 a 9:03 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 1 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta núm. 32/19 de data 23 d’agost de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres del Consell Executiu, l’acta núm. 32/19, corresponent a la
sessió de data 23 d’agost 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 simplificat, de les obres del projecte de millora.
Exp. 2019/00001909W
PROPOSTA D’ACORD:
1.- ADJUDICAR la contractació de les obres del projecte de millora del paviment i adequació de
l'equipament vial de la carretera PMV-812.1, des del PK 0+000 i el PK 11+845, a l’entitat mercantil
mercantil ISLASFALTO, S.L., amb CIF núm B07784119, per un import de 1.378.900,00 € (sense
IVA) al qual li correspon en concepte d’IVA la quantitat de 289.569,00 €, amb un pressupost total
de 1.668.469,00 €, tota vegada que es l'oferta amb millor relació qualitat preu i que compleix amb
els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte de sis (6) mesos i amb les
següents millores:
COMPROMÍS D'INCREMENT DE DESPESES D'ASSAJOS I ANÀLISIS DE MATERIALS I
UNITATS D'OBRA
Pel 2% o més del pressupost (10 punts):

 S’OFEREIX

2.-COMPROMETRE, segons la base 24 de execució del pressupost general integrat del Consell
Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2019, en la base 24 (despeses per inversions capítol 6),
el 10 % de l’import d’adjudicació del contracte, quantitat que correspon a 166.846,90 € (IVA
inclòs), d’acord amb la memòria justificativa de l'enginyer de camins, canals i ports de la
Corporació, de data 04/03/2019.
3.- DESIGNAR com a:
- Responsable del contracte, al Sr. A. M. N., enginyer de camins, canals i ports de la
corporació.
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- Representant de l'administració, al Sr. D. C. P., enginyer tècnic d'obres públiques de la
corporació.
- Coordinador de seguretat i salut, al Sr. R. T. L., enginyer de camins, canals i ports de
l'empresa Gradual Ingenieros, S.L.
4.- COMUNICAR a la Intervenció de la Corporació, la resolució que, sobre la base de la proposta
present, dicti l’Òrgan de Contractació.
5.- NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors.
6.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte en el Perfil del Contractant, a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic, tot de conformitat amb els articles 63 i 151 de la LCSP.
7.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 del LCSP i PUBLICAR la seua
formalització en termes de l'article 154."
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.
3. Escrits i comunicacions.
3.1 Comunicació del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental,
per donar compte de la resolució núm. 2019000001, de data 20/08/2019, declarant desert
l’expedient de contractació de les obres del "Projecte per a la construcció d’un dipòsit
contra incendis al Recinte Firal d’Eivissa". Exp. núm. 2019/00009361S
"El conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, de conformitat amb
l'establert al Decret de Presidència núm.2019000471 (BOIB núm. 95, de data 11/07/2019), Decret
de Presidència núm. 2019000484 (BOIB núm. 98, de 17/07/2019); i l'article 72 del Reglament
orgànic d'aquesta Corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de
14/10/2010, modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016),
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
De la Resolució núm. 2019000001, de data 20/08/2019, declarant desert l’expedient de
contractació de les obres del "Projecte per a la construcció d'un dipòsit contra incendis al Recinte
Firal d'Eivissa", exp. núm. 2019/00009351S
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
Decret núm. 2019000550, de data 12/08/2019, acordant l’aprovació de l’expedient de contractació
núm. 2019/000012344J, tramitat per a l'adquisició d'un sistema de copies de seguretat per al
Consell Insular d'Eivissa, per el Consell Insular d'Eivissa, mitjançant el sistema de Contractació
Centralitzada de béns i serveis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la
Contractació, Subdirecció General d’Administració Financera i Pressupostària de Contractació
Centralitzada, que es transcriu literalment:
"(.../...) Vist l’estat procedimental en què es troba l’expedient de contractació núm. 2019/00012344J,
incoat per a l’adquisició d'un sistema de copies de seguretat per al Consell Insular d'Eivissa, mitjançant
el sistema de Contractació centralitzada de béns i serveis de la Direcció General de Racionalització i
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Centralització de la Contractació, Subdirecció General d’Administració Financera i Pressupostària de
Contractació Centralitzada.
Vist l’informe jurídic de secretaria general de data 31/07/2019.
Vista la retenció de crèdit adequat i suficient.

Vist l’informe proposta de la Secció de Contractació i Coordinació, de data 31/07/2019.
Vista la proposta del Conseller Executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures
Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, de data 01/08/2019
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Intervenció amb caràcter merament formal i no
material, de data 07/08/2019
Sobre la base de tot l’anterior, aquesta Presidència, de conformitat amb l'establert al Decret de
Presidència núm. 2019000484, de data 16/07/2019, d'estructura del govern del Consell Insular
d'Eivissa (BOIB núm. 98 de 17/07/2019) i Decret de Presidència núm. 2019000471 i 2019000472, de
data 10/07/2019, de creació de departaments (BOIB núm. 95 de 11/07/2019) i l'article 72 del
Reglament orgànic d'aquesta corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148
de 14/10/2010, modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016),
DECRET
Primer.- Aprovar l’adquisició, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques que figura a l’expedient,
de l’adquisició d'un sistema de copies de seguretat per al Consell Insular d'Eivissa, mitjançant el
sistema d’adquisició centralitzada del Patrimoni de l’Estat.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 44.636,53 € al que li corresponen en
concepte d’IVA (21%) la quantitat de 9.373,67 €, amb un pressupost total de 54.010,20 €, a càrrec de
la partida pressupostària 4911.62600 i la seva adquisició a l’empresa SPECIALIST COMPTER
CENTRES, S.L. amb CIF núm. B81644387.
Tercer.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a l’efectivitat de l’adquisició.
Quart.- Donar compte al primer Consell Executiu que se celebri.(.../...) "

Detectat un error de duplicitat al segon paràgraf, atès que on diu: per al Consell Insular d’Eivissa,
per al Consell Insular d’Eivissa, ha de dir: per al 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.
Els membres del Consell Executiu queden assabentats.
Altrament, el vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, Sr. Mariano Juan Colomar, dóna compte al
Consell Executiu, de les següents comunicacions signades per consellers executius de l’anterior
equip de govern:
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3.3 Comunicació per donar compte de la resolució núm. 2019000007, de data 08/05/2019,
que acorda l’adjudicació a través de compra centralitzada de la Direcció General de
Patrimoni, expedient de contractació, tramitat per adjudicar el subministrament de 100
ordinadors personals per al Consell Insular d’Eivissa. Exp. núm. 2019/00000875S
"La consellera executiva del Departament de Transparència, Participació, Bon Govern TIC,
Treball, Formació i Habitatge en funcions, en virtut de les facultats que té conferides pel Decret de
Presidència de dia 8 de juliol de 2015 (BOIB núm. 103, de 10/07/2015),
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
De la Resolució núm. 2019000007, de data 08/05/2019, que acorda l'ADJUDICACIÓ de
l'adquisició a través de compra centralitzada de la Direcció General de Patrimoni, expedient de
contractació núm. 2019/00000875S, tramitat per adjudicar el subministrament de 100 ordinadors
personal per al Consell Insular d'Eivissa.
1.- ADJUDICAR el contracte de 100 ordinadors personals per al Consell Insular d'Eivissa, mitjançant el
sistema d’adquisició centralitzada del Patrimoni de l’Estat,(l’acord marc AM02/2016) per un import de
48.193,00 € al que li corresponen en concepte d’IVA (21%) la quantitat de 10.120,53 €, amb un pressupost
total de 58.313,53 €, a càrrec de la partida pressupostària 4911.62600. a la empresa HP PRINTING AND
COMPUTING SOLUTIONS,S.L.U amb CIF B28260933.
2.- COMUNICAR al Centre Gestor i a la Intervenció de la Corporació, la resolució que, sobre la base de la
proposta present, dicti l’Òrgan de Contractació.
3.- FORMALITZAR el contracte dins de la Plataforma de Compra Centralitzada de l’Estat ,segons
procediment habitual.
4.- .DONAR COMPTE al primer Consell Executiu que se celebri."

Els membres del Consell Executiu queden assabentats.
3.4 Comunicació per donar compte de la resolució núm. 2019000775, de data 14/06/2019,
que acorda l’adjudicació de l’expedient de contractació, tramitat per adjudicar les obres del
projecte de substitució i millora dels sistemes de contenció de vehicles de la carretera
PMV-803.1. Exp. núm. 2019/00001415Z
"La consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en funcions, en virtut de les
facultats que té conferides pel Decret de Presidència de dia 8 de juliol de 2015 (BOIB núm. 103,
de 10/07/2015),
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
De la resolució núm. 2019000775, de data 14/06/2019, que acorda l'adjudicació de l’expedient de
contractació núm. 2019/00001415Z, tramitat per adjudicar les obres del projecte de substitució i
millora dels sistemes de contenció de vehicles de la carretera PMV-803.1
1.- ADJUDICAR la contractació de les obres del projecte d'execució de substitució i millora dels sistemes de
contenció de vehicles de la carretera PMV-803.1(exp. núm. 2019/00001415Z) a l’empresa GIVASA, S.A
amb CIF A-58116393, per un import de 61.479,16 € al que li correspon per IVA la quantia de 12.910,62€,
amb un import total de 74.389,78 €, tota vegada que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació i
és l’oferta amb la millor relació qualitat-preu , amb una duració del contracte d’un (1) mes des de la firma del
contracte.

Els membres del Consell Executiu queden assabentats.
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3.5 Comunicació per donar compte de la resolució núm. 2019000022, de data 28/05/2019,
acordant l’adjudicació de l’expedient de contractació, tramitat per a l’adjudicació, de les
obres del projecte bàsic i executiu de adequar un magatzem de llibres a la planta soterrani
de l’edifici polivalent de Cas Serres (ubicat al carrer d’Ernest Ehrenfeld, s/n, TM. Eivissa),
propietat del Consell Insular d’Eivissa. Exp. núm. 2019/00002221S
"El conseller executiu del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut, en virtut de les
facultats que té conferides pel Decret de Presidència de dia 8 de juliol de 2015 (BOIB núm. 103,
de 10/07/2015),
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
De la Resolució núm. 2019000022, de data 28/05/2019, acordant l’ADJUDICACIÓ de l’expedient
de contractació núm. 2019/00002221S, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, de les obres del projecte bàsic i executiu per adequar un magatzem de llibres
a la planta soterrani de l'Edifici polivalent de Cas Serres (ubicat al carrer d'Ernest Ehrenfeld, s/n,
T.M. Eivissa), propietat del Consell Insular d'Eivissa
ADJUDICAR el contracte a l’entitat mercantil “EDIFICACIONES INCONOP INDUSTRIAL DE LEVANTE,
SL.”, amb CIF núm. B40534109, per un import de 51.892,92 € (IVA exclòs), al que li correspon la quantitat
de 10.897,51€ en concepte d'IVA (21 %), amb un import total de 62.790,43 €, tota vegada que compleix
amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb un termini d'execució del contracte de tres mesos i un
termini de garantia total de dos anys.

Els membres del Consell Executiu queden assabentats.
3.6 Comunicació per donar compte del Decret de Presidència núm. 2019000408, de data
14/06/2019, acordant l’adjudicació de l’expedient de contractació, tramitat per a
l’adjudicació del subministrament de dos vehicles polivalents, tipus "pick-up" i "prefactura
de guàrdia" respectivament, per al servei d’extinció d’incendis i salvament del Consell
Insular d’Eivissa. Exp. núm. 2019/00001827N
"El president, en virtut de les facultats que té conferides pel Decret de Presidència de dia 8 de
juliol de 2015 (BOIB núm. 103, de 10/07/2015),
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
Del Decret de Presidència, núm. 2019000408, de data 14/06/2019, acordant l’ADJUDICACIÓ de
l’expedient de contractació núm. 2019/00001827N, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat, del subministrament de dos vehicles polivalents , tipus " pick-up" i "
prefectura de guàrdia " respectivament, per al servei d'extinció d'incendis i salvament del Consell
Insular
ADJUDICAR la contractació del subministrament de dos vehicles polivalents, tipus "pick up" i "prefectura de
guàrdia" respectivament, per al servei d'extinció d'incendis i salvament del Consell Insular d'Eivissa (exp.
núm. 2019/00001827N) a l’empresa FLOMEYCA, S.A amb CIF A-80515810 , per un import de LOT 1 de
35.700,00 € al qual li correspon en concepte d’IVA la quantitat de 7.497,00 €, amb un pressupost total de
43.197,00 €, i LOT 2: de 52.500,00 € al qual li correspon en concepte d’IVA la quantitat de 11.025,00 €, amb
un pressupost total de 63.525,00 €, tota vegada que són les ofertes amb millor relació qualitat preu i que
compleixen amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb un termini de lliurament màxim de 5 mesos.

Els membres del Consell Executiu queden assabentats.
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Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha un assumpte que no ha estat
inclòs en l’ordre del dia per haver estat lliurat fora de termini i que en cas de ser tractat se n’hauria
de declarar prèviament la urgència, i que és el següent:
Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni, en relació amb la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió d’ajudes
econòmiques per al manteniment i la recuperació de Béns d’Interès Cultural amb la tipologia
monument a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2019-2022. Exp. 2019/00013984C
Els membres assistents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar l’assumpte
pel tràmit d’urgència.
4. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb la convocatòria i les bases reguladores per a la
concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació de Béns d’Interès
Cultural amb la tipologia monument a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 20192022. Exp. 2019/00013984C
PRIMER. APROVAR la convocatòria, les bases reguladores i l'extracte, de les ajudes
econòmiques per al manteniment i la recuperació de Béns d’Interès Cultural amb la
tipologia monument a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2019-2022, de
conformitat amb allò establert als 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 despesa amb una aportació màxima del Departament Cultura, Educació i
Patrimoni per un total de 400.000 € (quatre-cents mil euros) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3360 78900 del pressupost de 2020: 120.000 €; pressupost 2021: 120.000 i
pressupost 2022: 160.000 €, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost econòmic per als anys 2020-2022.
TERCER. DELEGAR en la consellera executiva de Cultura, Educació i Patrimoni la concessió de
les ajudes i el seu pagament, així com, si és el cas, les revocacions de les ajudes.
QUART. PUBLICAR les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al
manteniment i la recuperació de Béns d’Interès Cultural amb la tipologia monument a l’àmbit
territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2019-2022, 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 en 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. L’eficàcia de la
convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.
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