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tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
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secretaria@conselldeivissa.es
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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 38/19
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de setembre de 2019
Horari: de 8:30 a 8:55 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 37/19 de data 20 de setembre de 2019
S’aprova per unanimitat dels membres del Consell Executiu, l’acta núm. 37/19, corresponent a la
sessió de data 20 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, de les obres del projecte de reparació de
deficiències del ferm en diversos punts de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00015165M
PROPOSTA
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 seus membres.
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, del subministrament de material sanitari per a
l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres. Exp. 2019/00000752F
PROPOSTA
1.- ADJUDICAR la contractació del subministrament de material sanitari per a l'Hospital
Residència Cas Serres, a les següents entitats:
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, 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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Codi

Article

1.1

Guant nitril
Talla petita

1.2

Guant nitril
Talla mitjana

1.3

Guant nitril
Talla gran

Oferta preu
unitari
(sense IVA)
0,0230
0,0230
0,0230

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, 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:

Codi
2.1

Oferta preu
unitari
Article
(sense IVA)
0,0279
Bavosall d'un sol
ús per adults

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, 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:

Codi

Article

3.1.

Protectors
absorbents

Oferta preu
unitari
(sense IVA)
0,1457

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, 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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4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per a la devolució de la garantia
definitiva en l’expedient de contractació núm. 000006/2014-CNT. Exp. 2019/00000720K
PRIMER. ACORDAR LA DEVOLUCIÓ de les garanties definitives dels contractes signats en data 19
de setembre de 2014, entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa EL CORTE INGLES, S.A. amb CIF
A-28017895, per al subministrament de material per a l'Hospital Residència assistida Cas Serres, per
un import de 2.287,50€ (lot 1) i 455,00€ (lot 4).

5. 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 a colles i grups de ball pagès de l’illa d’Eivissa, per al
foment del folklore i la cultura popular, any 2019. Exp. 2019/00014994H
1. APROVAR la convocatòria d'ajudes econòmiques per a colles i grups de ball pagès de l’illa
d’Eivissa per al foment del folklore i la cultura popular, any 2019, les seues bases reguladores i el
seu extracte, 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).
2. APROVAR la dotació d’aquestes ajudes per un total de 40.000 de l’exercici 2019, de l’aplicació
pressupostària 3340.48900 dels vigents pressuposts.
6. Proposta de la consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda, i
Desenvolupament Empresarial, al Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa per impulsar el foment de l’esperit emprenedor a Eivissa per a la
promoció de polítiques actives d’ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament
local – Eivissa Crea – Any 2019. Exp. 2019/00008199J
PRIMER: Aprovar el Conveni Especific entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa
per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives
d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local – Eivissa Crea - Any 2019,
identificat amb el CSV núm.12434622114525726052.
SEGON: Autoritzar les despeses relacionades en el conveni que corresponen al Consell Insular
d'Eivissa per import màxim de 30.000€ a càrrec de la partida 4220.46202.
7. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la reclamació de danys i
perjudicis interposada per la UTE Carretera C-733 en relació a les obres de condicionament
de la carretera C-733 (PK 8+030 a PK 20+890). Exp. de contractació núm. 09/2013-CNT. Exp.
2018/00008995D
PRIMER.- DESESTIMAR la reclamació de danys i perjudicis presentada per l'UTE, COPCISA,
S.A. Y CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de
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mayo, abreviadamente «UTE CARRETERA 733 IBIZA», amb NIF U57871162, per import de
3.995.498,28€, derivats de l'execució del contracte subscrit entre aquesta entitat i el Consell
Insular d’Eivissa, en relació amb els costos directes, indirectes, costos d'avals i assegurances
derivats de les obres de condicionament de la carretera C-733 (Exp. núm. 00009/2013-CNT).
SEGON.- ESTIMAR PARCIALMENT, la quantia reclamada per l'UTE, COPCISA, S.A. Y
CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo,
abreviadamente «UTE CARRETERA 733 IBIZA», amb NIF U57871162, en relació als interessos
de demora pel retard en el pagament de les certificacions d'obra de l'esmentat contracte, i
acordar l'abonament dels interessos generats de les certificacions núm. 13, 14, 15 i 16, per la
quantitat de 5.736,63 €, més els 40,00 €, que s’estableixen a l’article 8.1 de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures de lluita contra la morositat, que fa un total de 5.776,63 €, (CINC MIL
SET-CENTS SETANTA- SIS EUROS I SEIXANTA-TRES CÈNTIMS), de la partida pressupostària
9200.35200 (RC 2/2019000004333, de data 24/09/2019).
8. 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
contractació, 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.- 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 l’expedient de tramitació urgent per raons d’interès públic.
Tercer.- Adjudicar el contracte pel procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada.
Quart.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 2.634.144,00 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA la quantitat de 553.170,24 €, amb un pressupost total de
3.187.314,24 €, amb càrrec a la partida pressupostària 2310-22700,2312-22700,3120-22700 amb
la següent distribució pressupostària:
Any

Total (IVA exclòs)

Partida pressupostària

2019
2020
2021
2022

197.934,32 €
1.062.438,08 €
1.062.438,08 €
864.503,76 €

2310-22700, 2311-22700, 2312-22700, 3120-22700
2310-22700, 2311-22700, 2312-22700, 3120-22700
2310-22700, 2311-22700, 2312-22700, 3120-22700
2310-22700, 2311-22700, 2312-22700, 3120-22700

9. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la tercera pròrroga del
contracte per al subministrament de productes varis d’alimentació (congelats, varis
d’alimentació, productes càrnics i xarcuteria, fruites i verdures, ous i derivats, llet,
formatge, nata i mantega, iogurts, pa i pastissos) per a diferents centres del Consell
d’Eivissa (Hospital Residència Cas Serres, Centre de Menors Sa Coma, Campament de Cala
Jondal, Escoleta Santa Eulària, Escoleta Ses Païsses i Escoleta Cas Serres. Exp Núm.
000001/2016-CNT (Lot 4, fruites i verdures). Exp. 2019/00014228B
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
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Primer.- PRORROGAR, de conformitat amb l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contracte
subscrit en data 11/10/2016, amb l'entitat mercantil IBORRA E HIJOS, SL., amb CIF B57114613,
per al subministrament de productes varis d’alimentació per a diferents centres del Consell
d'Eivissa (Hospital Residència Cas Serres, centre de menors sa coma, campament de Cala
Jondal, escoleta Santa Eulària, escoleta ses païsses i escoleta de cas serres, LOT 4 (fruites i
verdures) per un (1) any, sent la data de finalització el proper 11/10/2020 per un import de
64.090,41 € + 2.563,62 € € (IVA 4%) = 66.654,035 €, (IVA inclòs) tot amb càrrec a la partides
pressupostàries i la distribució econòmica que consta en l'informe tècnic abans transcrit.
Segon.- NOTIFICAR a l'empresa interessada l’acord que, sobre la base del present informe
proposta, dicti l’Òrgan de Contractació; donar-ne trasllat al Responsable del contracte, a la
Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació als efectes escaients."
10. 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
contractació, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert del
subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell
Insular d’Eivissa (2.020). Exp. 2019/00014516T

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 seus membres.
11. Escrits i comunicacions.
11.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000653, de data 20/09/2019, acordant l’adjudicació de l’expedient de contractació
tramitat pel servei d’una pòlissa d’assegurances del Consell Insular d’Eivissa (col·lectiu
d’accidents). Exp. núm. 2018/00014997W
"El president del Consell Insular d’Eivissa, 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. 2019000653, de data 20/09/2019, acordant l'adjudicació de
l’expedient de contractació núm. 2018/00014997W, tramitat pel servei d'una pòlissa
d'assegurances del Consell Insular d'Eivissa (col·lectiu d'accidents).
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1.- ADJUDICAR la contractació del servei d'una pòlissa d'assegurances del Consell Insular d'Eivissa
(col·lectiu d'accidents)(Exp. núm. 2018/00014997W ) a l’empresa AXA SEGUROS GENERALES S.A DE
SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF núm. A-60917978, per un import total de 21.696,90 € (IVA exempt)
segons les condicions contingudes en la seua oferta, tota vegada que compleix amb els Plecs que regeixen
aquesta licitació i és la millor oferta en relació qualitat-preu, amb una duració del contracte de dos (2) anys i
amb les següents millores:

Augment del capital assegurat:
a. Mort accidental Δ 10.000,00 €
b. Invalidesa permanent total per accident Δ 10.000,00 €
c. Invalidesa permanent absoluta per accident Δ 10.000,00 €

11.2 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, per donar
compte de la Resolució núm. 2019000001, de data 14/08/2019, en relació a la convocatòria
dels Premis a l’Esport d’Eivissa. Exp. núm. 2019/00012890F
"Vist el Decret de Presidència 484/2019 de data 16 de juliol de 2019 (BOIB núm. 98 de data 17 de
juliol de 2019), punt 1.e., de determinació de les atribucions als diferents òrgans del Consell
Insular d’Eivissa, el conseller del Departament d'Esports i Joventut, DONA COMPTE al Consell
Executiu del següent:
Mitjançant la Resolució del conseller del Departament d’Esports i Joventut, núm. 201900001 de
data 14 d'agost de 2019, en relació a la convocatòria dels Premis a l'Esport d'Eivissa, s'ha resolt el
següent:
Primer. Efectuar la convocatòria dels premis a l'esport d'Eivissa per a l'any 2019, com a distinció
honorífica a aquelles persones o entitats que participin en la promoció i el foment de l'esport de
l'illa d'Eivissa, en les següents categories:
- Millor esportista de l'any 2018 de cada modalitat esportiva i d'entre ells el millor esportista
d'Eivissa de l'any 2018.
- Millor entitat patrocinadora de l'any 2018.
- Millor club o associació esportiva de l'any 2018.
- Millor persona física de l'any 2018.
- Millor equip esportiu d'Eivissa de l'any 2018.
- Millor delegació federativa de l'any 2018.
Podran presentar candidatures les delegacions federatives d’Eivissa. Si un esport no està
reconegut com a Federació a les Illes Balears podrà presentar la proposta la Federació Espanyola
corresponent.
11.3 Comunicació de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de
Cultura, Educació i Patrimoni, per donar compte de la Resolució núm. 2019000005, de data
19/09/2019, en relació amb el Conveni entre el Consell Insular d’Eivissa i el Centre Cultural
de Sant Carles, per a la realització del XXIII Festival Internacional de Música d’Eivissa i del
XXIII Concurs Internacional de Piano d’Eivissa 2019. Exp. núm. 2019/00007377L
"Vist el Decret de Presidència 484/2019 de data 16 de juliol de 2019 (BOIB núm. 98, de data 17
de juliol de 2019), punt 1.b., de determinació de les atribucions als diferents òrgans del Consell
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Insular d’Eivissa, la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni DONA COMPTE
al Consell Executiu del següent:
Mitjançant la Resolució de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni núm.
2019000005 de data 18 de setembre de 2019, en relació amb el Conveni entre el Consell Insular
d’Eivissa i el Centre Cultural de Sant Carles (CIF V07286842) per la realització del XXIII Festival
Internacional de Música d’Eivissa i del XXIII Concurs Internacional de Piano d’Eivissa 2019, s'ha
resolt el següent:
1.
Aprovar i subscriure el Conveni entre el Consell Insular d’Eivissa i el Centre Cultural
de Sant Carles (CIF V07286842) per la realització del XXIII Festival Internacional de Música
d’Eivissa i del XXIII Concurs Internacional de Piano d’Eivissa 2019, que figura a l’expedient
electrònic 2019/7377L amb el CSV 12433253124120124262, amb una aportació màxima del
Departament de Cultura, Educació i Patrimoni de 12.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3340 48919 dels pressupostos d’enguany (RC núm. 2/2019000001931, de
data 15/05/19).
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