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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 45/19
Caràcter: Ordinària
Data: 4 de novembre de 2019
Horari: de 8:30 a 8:52 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 43/19 de data 28 d’octubre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 43/19, corresponent a la sessió de
data 28 d’octubre de 2019.
2. i 3. (Exp. 2019/00008557A i Exp. 2019/00008565B).
Aquests dos assumptes es retiren de l’ordre del dia i seran tractats en una pròxima sessió.
4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 51.4 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003837K
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 54.1 del “Projecte de
construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250” i l'abonament
mitjançant transferència bancària per la quantitat de 5,07 euros de la partida pressupostària 4530
61903, al senyor M. R. B. amb DNI núm. 41.435.318J.
5. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 51.1 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003720L
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 51.1 del “Projecte de
construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250” i l'abonament
mitjançant transferència bancària per la quantitat de 3.165,92 euros de la partida pressupostària
4530 61903, al senyor V. C. R. amb DNI núm. 41.438.499C; i l'abonament mitjançant
transferència bancària per la quantitat de 603,03 euros de la partida pressupostària 4530 61903, a
la senyora M. T. S. amb DNI núm. 41.413.328B.
6. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’aprovació de la peça separada de determinació del preu just per mutu acord a
l’expropiació a la finca núm. 52.1 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003725R
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 52.1 del “Projecte de
construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250” i l'abonament
mitjançant transferència bancària per la quantitat de 49.700,41 euros de la partida pressupostària
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4530 61903, al senyor V. C. R. amb DNI núm. 41.438.499C; i l'abonament mitjançant transferència
bancària per la quantitat de 9.466,74 euros de la partida pressupostària 4530 61903, a la senyora
M. T. S. amb DNI núm. 41.413.328B.
7. Proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en
relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Institut
d’Estudis Eivissencs, en matèria d’activitats culturals per als anys acadèmics 2018 i 2019.
Exp. 2019/00007640Y
1.Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Institut d’Estudis Eivissencs (NIF G07081615) en matèria d’activitats culturals per als anys
2018 i 2019 (que es transcriu com a Annex), amb una aportació màxima del Departament
de Cultura, Educació i Patrimoni de 60.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340
48917 dels pressupostos de 2019 (RC núm. 2/2019000002231, de data 23-05-19), prevista
com a subvenció nominativa al Pressupost del Consell Insular d’Eivissa per a 2019 i al Pla
estratègic de subvencions per als anys 2018 i 2019 (aprovat pel Consell Executiu en data
16 de març de 2018 i publicat al BOIB núm. 37, de 24-03-18).
2.Concedir una subvenció a l’IEE per import màxim de 60.000 € de l’exercici pressupostari
2019 (aplicació pressupostària 3340 48917).
8. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’expedient de contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert,
del servei de vigilància nocturna i protecció de l’Hospital Residència Assistida de Cas
Serrers i del centre Pare Morey de Sa Coma, propietats del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00018977E
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 membres presents.
9. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’expedient de contractació, 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 d’Eivissa. Exp. 2019/00014898Z
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 .
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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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