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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 47/19
Caràcter: Ordinària
Data: 15 de novembre de 2019
Horari: de 8:30 a 8:45 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 46/19 de data 8 de novembre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 46/19, corresponent a la sessió de
data 8 de novembre de 2019.
2. 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. 22 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2018/00014897V
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 22 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 167,24 euros de la partida pressupostària
4530 61903, a la senyora M. J. S. amb DNI núm, i l'abonament mitjançant transferència bancària
per la quantitat de 167,24 euros de la partida pressupostària 4530 61903, a la senyora J. J. S.
amb DNI núm.
Segon.- Formalitzar mitjançant l’oportuna acta amb posterioritat al pagament dels interessos, la
finalització de l'expedient d'expropiació."
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.
3. 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. 42 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003038G

PROPOSTA
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 42 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 1.259,65 euros de la partida pressupostària
4530 61903, al senyor J. T. T. amb DNI núm.; l'abonament mitjançant transferència bancària per la
quantitat de 1.259,66 euros de la partida pressupostària 4530 61903, al senyor M. T. T. amb DNI
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núm.; l'abonament mitjançant transferència bancària per la quantitat de 1.259,65 euros de la
partida pressupostària 4530 61903, al senyor F. T. T. amb DNI núm.; i l'abonament mitjançant
transferència bancària per la quantitat de 1.259,66 euros de la partida pressupostària 4530 61903,
a la senyora F. T. T. amb DNI núm.
Segon.- Formalitzar mitjançant l’oportuna acta, amb posterioritat al pagament dels interessos, de
finalització de l'expedient d'expropiació."
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.
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. 52.2 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00003735B
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 52.2 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 8.275,50 euros de la partida pressupostària
4530 61903, al senyor H. C. C. T. amb DNI núm; i l'abonament mitjançant transferència bancària
per la quantitat de 5.072,08 euros de la partida pressupostària 4530 61903, al senyor V. C. R. amb
DNI núm.
Segon.- Formalitzar mitjançant l’oportuna acta amb posterioritat al pagament dels interessos, la
finalització de l'expedient d'expropiació."
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.
5. Proposta del president en funcions, en relació amb l’aportació de 200.000 € al Patronat
per a la gestió i el funcionament de l’Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00018674H
1.-L’aprovació d’una aportació de 200.000.- euros i posterior transferència al Patronat per a la
gestió i el funcionament de l’Escola de Turisme pel seu finançament.
2.-Que d’acord amb les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2019, l’aportació haurà
de ser justificada mitjançant els comptes anuals del Patronat per a la gestió i el funcionament de
l’Escola de Turisme corresponent a l’exercici finançat."
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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6. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb la caducitat i arxiu de les
actuacions practicades en l’expedient 136/2016-1740, per presumpta infracció en matèria de
transports terrestres. Exp. myTAO 2018/00011205M
PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador y ordenar el archivo de todas
las actuaciones practicadas en el expediente.
SEGUNDO.- Dejar sin efecto la medida cautelar de inmovilización del vehículo con matrícula
3776-BYS y proceder a la devolución del mismo a quien sea su titular según resulte del permiso
de circulación.
TERCERO.- Notificar el acuerdo a la mercantil interesada, informándole que el mismo no agota la
vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante la Comisión de
Gobierno, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de LPACAP, y con el artículo 22.2 de la Ley 8/2000, de 27
de octubre, de consells insulars, y el artículo 147.1 del Reglamento Orgánico del Consell Insular
de Eivissa, de 25/09/2009 (BOIB núm.156, de 24/10/2009, modificat per acord plenari de
25/06/2010, publicat en el BOIB núm.136, de 18/09/2010).
Contra la desestimación expresa del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
desestimación del recurso de alzada.
Contra la desestimación por silencio del recurso de alzada podrá interponerse el recurso
contencioso administrativo, en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente a la
desestimación presunta, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
7. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient 019/2019-1740, per
infracció en matèria de transports terrestres. Exp. myTAO 2019/00004106Z
PRIMERO. IMPONER al Sr. M. E. O. J. la sanción económica de SEIS MIL UN EUROS (6.001,00
€), de conformidad con el artículo artículo 97.1 párrafo 2 de la citada Ley 4/2014, de 20 de junio,
que fija para las infracciones MUY GRAVES tipificadas en los puntos 1 y 3 del artículo 94, una
sanción de 6.001 € hasta 12.000 € cuando se refieran al transporte público discrecional de
viajeros en vehículos de turismo, por circular con un vehículo con matrícula 6725-HLL, en fecha
044/06/2017 a las 7:30 horas, desde 'Amnesia' (San Antonio) a Hotel Ibiza Mitjorn (Sant Josep de
sa Talaia) realizando un transporte público discrecional de 2 viajeros en un vehículo de hasta 9
plazas a cambio de un precio (20 €), sin disponer de la correspondiente autorización
administrativa (tarjeta de transportes).
SEGUNDO. DECLARAR que el Sr. M. E. O. J. es responsable de los hechos que han motivado la
incoación del expediente sancionador de transportes núm. 019/2019-1740."
TERCERO. INFORMAR que el importe de la multa se podrá pagar con el documento adjunto
habilitado al efecto en los cajeros automáticos, banca electrónica o cualquier oficina del BBVA,
Banca March, Bankia, Banco Santander, Banco Sabadell o Caixabank. También podrá pagar en el
cajero automático de la sede del Consejo Insular de Ibiza.
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Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectivo el importe de la sanción impuesta, se
procederá a su exacción por la vía de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
8.1 Comunicació de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, per donar compte de la resolució núm. 2019000372, de data 07/11/2019, en relació
amb l’aprovació de l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, del subministrament de 15 llits hospitalaris per a
l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres. Exp. 2019/00016636G
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 simplificat abreujat.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import 34.800 euros al que li correspon per IVA
la quantia de 7.308 euros, amb un import total de 42.108 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 3120-63500.
Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de
l’oportú contracte.
Cinquè.- Donar compte al primer Consell Executiu que se celebri.
(.../...)"
Els membres presents queden assabentats.
8.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000818, de data 06/11/2019, en relació amb l’aprovació de l’expedient de contractació
tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del servei de
direcció de les obres del projecte de reparació de deficiències del ferm en diversos punts
de la xarxa viària del Consell d’Eivissa. Exp. 2019/00014728M
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 simplificat.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import 47.814,20 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA (21 %) la quantitat de 10.040,98 €, amb un pressupost total de
57.855,18 €, amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

Any

Total (IVA inclòs)
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2019

2.707,01 €

4530.60900

2020

54.140,24 €

4530.60900

2021

1.007,93 €

4530.60900

Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de
l’oportú contracte.
Cinquè.- Donar compte al primer Consell Executiu que se celebri.
(.../...)"
Els membres presents queden assabentats.
Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha dos 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 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 simplificat, de les obres de la nova
passarel·la per als vianants sobre la EI-20 junt al torrent de S’Olivera. Exp. 2019/00018855S
- Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència,
Participació i Transports, en relació amb l’expedient 146/2018-1740, per infracció en matèria de
transports terrestres. Exp. myTAO 2018/00009787L
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
9. 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 simplificat, de les
obres de la nova passarel·la per als vianants sobre la EI-20 junt al torrent de S’Olivera. Exp.
2019/00018855S
PROPOSTA
PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació en els termes previstos a l'article 116 de la LCSP.
SEGUNDO.- 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.
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10. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient 146/2018-1740, per
infracció en matèria de transports terrestres. Exp. myTAO 2018/00009787L
PRIMERO. IMPONER a la entidad BENEANA PUBLICIDAD Y TRANSPORTES, S.L., con NIF la
sanción económica de MIL UN EUROS (1.001,00 €), de conformidad con el artículo 143.1.g) de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (LOTT), que fija para las infracciones MUY GRAVES una sanción de
1.001,00 € hasta 2.000,00 €, por circular el vehículo matrícula 4063-HZT por la calle Cap Martinet,
desde el establecimiento "Blue Marlin Marina" situado en el municipio de Ibiza hasta el
establecimiento "Destino" situado en el municipio de Santa Eulalia del Río, realizando un servicio
de arrendamiento de vehículo con conductor incumpliendo los apartados 2 y 3 del artículo 54 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (LOTT).
SEGUNDO. DECLARAR que la entidad BENEANA PUBLICIDAD Y TRANSPORTES, S.L., con
NIF núm. B87338133, es responsable de los hechos que han motivado la incoación del
expediente sancionador de transportes núm. 146/2018-1740."
TERCERO. INFORMAR que el importe de la multa se podrá pagar con el documento adjunto
habilitado al efecto en los cajeros automáticos, banca electrónica o cualquier oficina del BBVA,
Banca March, Bankia, Banco Santander, Banco Sabadell o Caixabank. También podrá pagar en el
cajero automático de la sede del Consejo Insular de Ibiza.
Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectivo el importe de la sanción impuesta, se
procederá a su exacción por la vía de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago."
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.

El secretari general acctal.,

Acta 47/19 Consell Executiu

Vist i plau,
El president,

Pàgina 6 de 6

