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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 44/19
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 31 d’octubre de 2019
Horari: de 10:59 a 11:08 h
Lloc: Despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
Havent convocat la Presidència verbalment tots els membres del Consell Executiu a aquesta
sessió extraordinària i urgent aquest mateix dilluns 16 de setembre de 2019, a les 8:20 h, se
celebra la sessió amb els membres assenyalats a l'encapçalament per tractar els punts previstos.
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La motivació de la urgència es justifica per part de la Presidència per la pressura en la tramitació
de l’expedient que s’assenyala en el punt 2, atesa la situació d’emergència donada arran els
desperfectes ocasionats per les condicions climàtiques ocorregudes a Sant Antoni de Portmany
(DANA).
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres presents, i seguidament es passa a tractar la
proposta.
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 de
contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment d’emergència, de les
obres de substitució de la coberta del pavelló esportiu de sa Pedrera, propietat del Consell
Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00019046E
PROPOSTA
PRIMER.- Declarar la tramitació d’emergència de la contractació per substituir la coberta del
Pavelló esportiu de Sa Pedrera, de conformitat amb l’establert a l’article 120 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
SEGON.- Encomanar als Serveis Tècnics d’aquesta Institució perquè en el termini peremptori de 5
dies proposin a la Presidència del Consell Insular d’Eivissa (que assumeix en el present expedient
la condició d’òrgan de contractació), un contractista per tal de dur a terme la realització de les
obres esmentades, tot d’acord amb l’exposat a l’article 120.1.c de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre.
TERCER.- Habilitar crèdit suficient, si n’és el cas, amb vista a la realització de les obres
esmentades.
QUART.- Donar compte al primer Ple que se celebri."
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Havent-se detectat els errors següents 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:
En el cinquè paràgraf de la proposta, atès que on diu: Vist l'informe proposta, de data 31 d'octubre
de 2019, declarant la tramitació d'emergència per a la substitució del pavelló esportiu de sa
Pedrera, propietat del Consell Insular d'Eivissa, ha de dir: Vist l'informe proposta, de data 31
d'octubre de 2019, declarant la tramitació d'emergència per a la substitució de la coberta del
pavelló esportiu de sa Pedrera, propietat del Consell Insular d'Eivissa.
En el punt tercer dels aspectes jurídics de la proposta, atès que on diu: Tercer.- Competència per
contractar. El pressupost de licitació del contracte de les obres objecte del present expedient
ascendeix s'estima en la quantitat de 600.000 € (IVA inclòs), segons l'informe tècnic redactat pels
serveis tècnics de la corporació., ha de dir: Tercer.- Competència per contractar. El pressupost
de licitació del contracte de les obres objecte del present expedient s'estima que ascendeix en la
quantitat de 600.000 € (IVA inclòs), segons l'informe tècnic redactat pels serveis tècnics de la
corporació.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
No havent-hi més assumptes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
estenc aquesta acta.
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