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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 39/19
Caràcter: Ordinària
Data: 4 d’octubre de 2019
Horari: de 8:30 a 8:50 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta núm. 38/19 de data 30 de setembre de 2019
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 38/19, corresponent a la sessió de
data 30 de setembre de 2019.
2. Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en
relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Societat
Ecològica pel reciclat dels envasos de vidre (ECOVIDRIO). Exp. 2017/00001482E
PRIMER.- APROVAR la signatura del “Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
la Societat ecològica pel reciclatge dels envasos de vidre (ECOVIDRIO)” (amb CSV
12434637703310015003), juntament amb els annexos 1 i 2 (amb CSV 11344171607117416057 i
11341125134062433313 respectivament), així com la seua subscripció per part de la Presidència.
SEGON.- NOTIFICAR el conveni, una vegada signat, a tots els interessats."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per a la cancel·lació i devolució de la
fiança definitiva del contracte per a les obres de millora del paviment i adequació de
l’equipament vial de la carretera PM-810 en PK 13+650 i el PK 19+320 (Exp. núm.
000011/2017-CNT). Exp. 2019/00011020T
PRIMER.- CANCEL·LAR I RETORNAR la garantia definitiva exigida per respondre del
compliment del contracte de les obres de millora del paviment i adequació de l’equipament vial de
la carretera PM-810 en PK 13+650 i el PK 19+320 per un import de 30.100,80 €, que el
contractista AGLOMERADOS IBIZA, S.A. amb CIF núm. A-07095367, va dipositar, mitjançant aval
bancari, en data 20/10/2017, a la Tresoreria de la Corporació.
SEGON.- NOTIFICAR l'acord a l’empresa interessada i donar-ne trasllat al Director de les obres,
a la Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació als efectes escaients."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització prèvia plena, de data 1 d’octubre de
2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
4. Escrits i comunicacions.
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4.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000689, de data 27/09/2019, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat, del servei de redacció de l’actualització del "Proyecto constructivo de la 1ª Fase
de la adecuació de la travesía de la EI-10" (entre enlaces de "Figueretes" y "Can Misses").
Exp. núm. 2019/00001907T
1.- ADJUDICAR la contractació del servei de redacció de l'actualització del "Proyecto Constructivo de
la 1ª Fase de la adecuación de la travesía de la EI-10 (entre enlaces de "Figueretes" y "Can Misses"),
a l’entitat mercantil "VIELCA INGENIEROS, S.A.", amb CIF núm. A98030604, per un import de
63.460,44 € (IVA exclòs), al que li correspon la quantitat de 13.326,69 € en concepte d’IVA (21%), amb
un import total de 76.787,13 €, tota vegada que es l'oferta amb millor relació qualitat preu i que
compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació i amb una duració del contracte de nou (9)
mesos.

4.2 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, per donar
compte de la Resolució núm. 2019000004, de data 05/09/2019, acordant l’aprovació de
l’expedient de contractació del servei d’organització i execució de la cursa ciclista s’Indiot
2019. Exp. núm. 2019/00011427Q
PRIMER. ATORGAR a les següents persones el premi establert per cadascuna:
PREMI

PERSONA PREMIADA

DNI/NIE

IMPORT

Investigació

Sr. Antoni Marí Marí

41.429.324-E

5.000 €

Pintura

Sra. Diana Bustamante Frías

41.448.230-E

2.500 €

Artesania del Fang Sra. Laura Julve Martínez

20.434.282-R

2.500 €

Fotografia Amateur Sra. Lucie Moyckova

X-3.539.225-P

1.250 €

46.138.932-N

1.250 €

(atorgat ex aequo)

Sra. Inés Ventós Soler-Cabot,

SEGON. DECLARAR desert el premi de la següent modalitat:
Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic
TERCER. ORDENAR el pagament del premi a les persones premiades, amb càrrec a l’RC
2/2019/000002767 (aplicació pressupostària 3340.48100)
QUART. PUBLICAR la concessió d'aquests premis al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, tal com estableix la normativa vigent de subvencions."
Els membres presents queden assabentats.
Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha quatre assumptes que no han
estat inclosos en l’ordre del dia per haver estat lliurats fora de termini i que en cas de ser tractats
se n’hauria de declarar prèviament la urgència, i que son els següents:
- Proposta del president, en relació amb la resolució d’ajudes econòmiques a les entitats
associatives agràries de l’illa d’Eivissa, any 2018. Exp. 2018/00012185L
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- 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 (en
endavant Consell) i la Federació d’Handbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa (en endavant
Federació), per al desenvolupament de la competició del programa L’Esport per a l’Edat Escolar
2018-2019 a l’illa d’Eivissa, per al període comprès entre l’1 de setembre de 2018 i el 30 d’agost
de 2019. Exp. 2019/00009691X
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’esmena de l’error material
produït a 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
- Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni, en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i el
Patronat Municipal de Música d’Eivissa en matèria de música per a l’any 2019. Exp.
2019/00004903Y
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
5. Proposta del president, en relació amb la resolució d’ajudes econòmiques a les entitats
associatives agràries de l’illa d’Eivissa, any 2018. Exp. 2018/00012185L
Primer.- Aprovar la despesa de 14.550,19 € (catorze mil cinc-cents cinquanta euros i dinou
cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100 48900 del vigent pressupost de l’any 2019, i
donar així compliment a l’objecte de l’ajuda de la línia AJUDES A LES ENTITATS ASSOCIATIVES
AGRÀRIES de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i
ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2018.
Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades a la línia d’AJUDES A LES ENTITATS
ASSOCIATIVES AGRÀRIES que suposa una subvenció total de 14.550,19 € (catorze mil cinccents cinquanta euros i dinou cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100 48900 del
vigent pressupost de l’any 2019, distribuïts per sol·licitants segons la següent relació i que
compleixen tots els requisits i presenten tota la documentació que exigeix la convocatòria:
1. ASSOCIACIÓ D’APICULTORS D’EIVISSA, CIF G07534621, la quantitat de 4.064,65 euros.
2. ASSOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN IBIZA Y
FORMENTERA, CIF G57115933, la quantitat de 1.443,93 euros.
3. ASSOCIACIÓ DE VESINS DE BUSCASTELL, CIF G07962830, la quantitat de 1.936,62 euros.
4. L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL I SANITÀRIA DE L’OLIVAR D’EIVISSA, CIF
G57594640, la quantitat de 6.007,07 euros.
5. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT MATEU, G07446412, la quantitat de 1.097,92 euros.
TOTAL: 14.550,19 EUROS
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques per a les entitats
associatives agràries de l’illa d’Eivissa, any 2018, relacionades al punt segon.
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Quart.- Denegar l’ajuda sol·licitada per l’ASSOCIACIÓ PER A LA VALORITZACIÓ DEL
PRODUCTE RAMADER, amb CIF G57808834 (RGE: 2018023290 de data 24/10/2018); les
activitats per a les quals sol·licita l’ajuda estan lligades a la producció i/o transformació de la
producció ramadera, i no són objecte de la línia d’ajuda h) ajuda a les entitats associatives
agràries, Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a
l’illa d’Eivissa per a l’any 2018 (BOIB núm. 124 de data 09-10-2018).
Cinquè.- Notificar als interessats l’adopció de l’acord."
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.
6. 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
(en endavant Consell) i la Federació d’Handbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa (en
endavant Federació), per al desenvolupament de la competició del programa L’Esport per a
l’Edat Escolar 2018-2019 a l’illa d’Eivissa, per al període comprès entre l’1 de setembre de
2018 i el 30 d’agost de 2019. Exp. 2019/00009691X
1. APROVAR i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la
Federació d’Handbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa, per al desenvolupament de la
competició del programa L’Esport per a l’Edat Escolar 2018-2019 a l’illa d’Eivissa, per al període
comprès entre l’1 de setembre de 2018 i el 30 d’agost de 2019 (que consta en aquest procediment
amb el CSV núm. 12433254151056253362), amb una aportació màxima del Departament
d’Esports i Joventut de 18.591,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410 48936 dels
pressupostos de 2019, prevista com a subvenció nominativa al Pressupost del Consell Insular
d’Eivissa per a 2019.
2. APROVAR la despesa amb una aportació màxima del Departament d’Esports i Joventut de
18.591,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410 48936 del pressupost de 2019.
3. APROVAR el pagament avançat del 100 % de l’ajuda concedida a la firma del conveni, per un
import de 18.591,00 €, a la Federació d’Handbol de les Illes Balears/Delegació d’Eivissa, 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 a la Federació 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.
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7. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’esmena de l’error
material produït a 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.- Esmenar l’error material existent al PCAP consistent en què allà on diu:
“de esta puntuación máxima se les restará un punto o la parte proporcional que corresponda por cada cinco
céntimos de euro o fracción”.

Ha de dir:
“de esta puntuación máxima se les restará un punto o la parte proporcional que corresponda por cada
quinientos euros o fracción”.

SEGON.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de
l’oportú contracte."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
8. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i el Patronat Municipal de Música d’Eivissa en matèria de música per a l’any 2019.
Exp. 2019/00004903Y
1. Aprovar i subscriure el Conveni entre el Consell Insular d’Eivissa i el Patronat Municipal de
Música d’Eivissa en matèria de música per a l’any 2019, amb una aportació màxima del
Departament de Cultura, Educació i Patrimoni de 101.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3340 46203 dels pressupostos d’enguany.
2. Concedir una subvenció al Patronat per import màxim de 101.000 € de l’exercici
pressupostari 2019 (aplicació pressupostària 3340 46203).
3. Aprovar i ordenar un únic pagament de la subvenció, per import de 101.000 €, de l’aplicació
pressupostària 3340 46203 de l’exercici pressupostari 2019, a la signatura del conveni, atès
que la documentació justificativa aportada pel Patronat ja consta a l’expedient administratiu.
4. Publicar aquesta subvenció del Consell al Patronat a la Base de Dades Nacional de
Subvencions una vegada concedida, d’acord amb el que estableix la normativa de
subvencions.
5. Nomenar la senyora M. Antònia Costa i el senyor Joan-Albert Ribas, funcionaris del
Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, com a responsables per supervisar i fer el
seguiment dels objectius del conveni, de conformitat amb el que es preveu a la seua clàusula
desena."
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