Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 44 85
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 30/19
Caràcter: Ordinària
Data: 9 d’agost de 2019
Horari: de 8:30 a 8:54 h
Lloc: despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 29/19 de data 2 d’agost de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres del Consell Executiu, l’acta núm. 29/19, corresponent a la
sessió de data 2 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 i subjecte a regulació harmonitzada, del
concurs de projectes, amb intervenció de jurat, per a la selecció de la proposta i posterior
contractació del servei de redacció del projecte i direcció d’execució i coordinació de
seguretat i salut per a la rehabilitació i conversió de dos pavellons militars en Escola Oficial
d’idiomes. Exp. 2019/00000741L.
DECLARAR DESERT el procediment convocat per a l'adjudicació del contracte administratiu especial del
servei de bar/cafeteria de les piscines del Complex Esportiu es Raspallar-sa Blancadona del Consell Insular
d’Eivissa, donat el fet que no hi ha cap altre licitador que aquesta Mesa de Contractació pugui seleccionar
per a l'adjudicació del contracte.

3.2 Comunicació de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, per donar compte de la resolució núm. 2019000001, de data
22/07/2019, acordant l’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de realització
dels esdeveniments pirotècnics de les festes de la Terra 2019. Exp. núm. 2019/00005691N.
1.- ADJUDICAR el contracte a l’entitat mercantil “PIROTECNIA RICARDO CABALLER,S.A.”, amb NIF
núm. A46144291, per un import de 27.000,00 € (IVA exclòs), al que li correspon la quantitat de 5.670,00 €
en concepte d’IVA (21%), amb un import total de 32.670,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària
3340.22799, tota vegada que és l'oferta presentada que ha estat classificada en primer lloc i que compleix
amb l'establert als plecs
que regeixen aquesta licitació, amb un termini d’execució desde la formalització del contracte fins el
09/08/2019.

3.3 Comunicació del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, per donar compte de la implantació d’una futura
estació d’inspecció tècnica de vehicles a l’illa d’Eivissa.
DISPONGO
Que se inicien los trámites para la implantación con carácter definitivo de un servicio de
Estación de Inspección Técnica de Vehículos en la Isla de Ibiza.
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Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha tres 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 són els següents:
- 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 i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de
manteniment de senyalització horitzontal de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00006877W.
- Proposta de la consellera executiva en funcions del Departament de Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions, en relació amb la rectificació d’errors a l’informe
proposta de data 17 d’abril de 2019 que al seu torn ha provocat error en la proposta de la
consellera de data 16 de maig de 2019. Expedient de resolució de les ajudes econòmiques per al
finançament de despeses de projectes d’inversions destinades a entitats provades sense ànim de
lucre per a serveis socials a l’àmbit de menors i descapacitats, a l’illa d’Eivissa. Exp.
2018/00005160S.
- 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 i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de dues
unitats mòbils per a la inspecció tècnica periòdica de vehicles a l’illa d’Eivissa. Exp.
2018/00015211D.
Els membres assistents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar l’assumpte
pel tràmit d’urgència.
4. 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 i subjecte a regulació harmonitzada, del servei
de manteniment de senyalització horitzontal de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa.
Exp. 2019/00006877W.
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 i subjecte a regulació harmonitzada l’expedient de
contractació i adjudicar el contracte pel procediment obert .
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 478.656,24 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA la quantitat de 100.517,81 €, amb un pressupost total de 579.174,05
€, amb càrrec a la partida pressupostària 4530.22799 amb la següent distribució pressupostària:

Any

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

2019

144.793,51 €

4530.22799

2020

289.587,03 €

4530.22799
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2021

144.793,51 €

4530.22799

5. Proposta de la consellera executiva en funcions del Departament de Sanitat, Benestar
Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions, en relació amb la rectificació
d’errors a l’informe proposta de data 17 d’abril de 2019 que al seu torn ha provocat error en
la proposta de la consellera de data 16 de maig de 2019. Expedient de resolució de les
ajudes econòmiques per al finançament de despeses de projectes d’inversions destinades
a entitats provades sense ànim de lucre per a serveis socials a l’àmbit de menors i
discapacitats, a l’illa d’Eivissa. Exp. 2018/00005160S.
Primer. Rectificar els punts primer i tercer de la proposta de resolució aprovada en data 17 de
maig de 2019 el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, tal i com s’exposa a continuació:
a) En el punt primer de la proposta on posa: « Autoritzar la despesa d’un màxim de
189.456,47 euros (cent vuitanta-nou mil quatre-cents cinquanta-sis euros amb quaranta-set
cèntims)» ha de posar: « Autoritzar la despesa d’un màxim de 194.373,65 euros (cent
noranta-quatre mil tres-cents setanta-tres euros amb seixanta-cinc cèntims».
b) En el punt tercer de la proposta on posa: « Atorgar una ajuda econòmica a les entitats que
a continuació es detallen per un import total de 189.456,47 euros» s’ha de canviar per l’import
de 194.373,65 euros. També s’ha de substituir l’import de 36.259,09 euros per l’import de
41.176,27 euros que és la suma de les ajudes atorgades a la línia A.
I s’ha d’incorporar com entitat beneficiària de la concessió definitiva d’ajudes econòmiques
per la línia A, l’entitat As. Pitiüsa de Familiares de Enfermos Mentales (APFEM) amb NIF
núm G07728751 sent la quantitat concedida 4.917,18 euros.

Segon. Autoritzar la despesa d’un màxim de 4.917’18 euros (quatre mil nou-cents disset euros
amb disset cèntims), amb càrrec de l’aplicació pressupostària 231048900 dels pressupostos del
2019.
Tercer Atorgar a l’entitat As. Pitiüsa de Familiares de Enfermos Mentales (APFEM) amb NIF núm
G07728751 l’ajuda econòmica per un import de 4.917’18 euros (quatre mil nou-cents disset euros
amb disset cèntims) la qual li correspon pel concepte innovació i millora de la qualitat del servei de
la línia A.
Quart. Publicar l'aprovació de l’ajuda per acord del Consell Executiu a l’entitat As. Pitiüsa de
Familiares de Enfermos Mentales (APFEM), de conformitat amb la base dotzena de la
convocatòria, a través de mitjans electrònics, mitjançant compareixença a la seu electrònica del
Consell Insular (https://seu.conselldeivissa.es), d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Cinquè. Notificar la concessió de l’ajuda a l’entitat
Mentales (APFEM).

As. Pitiüsa de Familiares de Enfermos

Sisé. Concedir a l’entitat el termini de deu dies des de la seva notificació per presentar la
justificació de la despesa realitzada pel concepte «innovació i millora de la qualitat del servei» per
tal d’efectuar el pagament de l’ajuda, tal i com exposa la base 13.2 de la convocatòria."
I vist l’actuació de la Intervenció de fiscalització de conformitat de data 10 de juny de 2019.
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Detectat un error a la numeració del NIF AMADIBA-Centre de Dia Santa Eulària, atès que on diu
G07937097, ha de dir G07758667, 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.
El Consell Executiu amb aquesta rectificació fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels
seus membres.
6. 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 i subjecte a regulació harmonitzada, del servei
de dues unitats mòbils per a la inspecció tècnica periòdica de vehicles a l’illa d’Eivissa.
Exp. 2018/00015211D.
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 i subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import 1.004.794,06 € (sense IVA), al qual li
correspon en concepte d’IVA (21 %) la quantitat de 211.006,75 €, amb un import total de
1.215.800,81 €, amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

Any

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

2019

101.316,73 €

4221.22799

2020

1.114.484,08 €

4221.22799

Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de
l’oportú contracte."
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.
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