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secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 49/19
Caràcter: Ordinària
Data: 22 de novembre de 2019
Horari: de 8:30 a 9:00 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de les actes núm. 47/19 de data 15 de novembre de 2019 i 48/19 de data 19 de
novembre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, les actes núm. 47/19, corresponent a la sessió
de data 15 de novembre de 2019 i núm. 48/19, corresponent a la sessió de data 19 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, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reparació de
deficiències del ferm en diversos punts de la xarxa viària del CIE. Exp. 2019/00015165M
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el Plec 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 de 1.992.652,38 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA la quantitat de 418.457,00 €, amb un pressupost total de
2.411.109,38 €, amb càrrec a la partida pressupostària i amb la distribució per anualitats que
s'indica a continuació:
Any

Total (IVA inclòs)

2019
2020

803.703,13 €
1.607.406,25 €

Partida pressupostaria
4530-60900
4530-60900

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 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
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amb la consulta i petició d’informe sobre el Pla especial del nucli rural Illa Blanca, sector
Sud, del TM de Sant Joan de Labritja. Exp. 2019/00016448T
PRIMER.- Acceptar el contingut dels informes transcrits –el contingut dels quals s’incorpora al
present acord als efectes de motivació, conforme a l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques- i, en conseqüència, TENIR
PER CONTESTADA LA CONSULTA conforme l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de novembre,
respecte de l’avaluació d'impacte ambiental estratègica ordinària del Pla especial del nucli rural Illa
Blanca, sector Sud, del TM de Sant Joan de Labritja.
SEGON.- Remetre el present acord a la Comissió de Medi Ambient, de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, per a la seua consideració a l’exp.
EXP. 58E/2019AAE."
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. 45 del "Projecte de construcció del condicionament de la
carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp. 2019/00002354X
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 45 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 3.258,29 euros de la partida pressupostària
4530 61903, al senyor J. S. T. i l'abonament mitjançant transferència bancària per la quantitat de
3.258,29 euros de la partida pressupostària 4530 61903, a la senyora E. T. B.
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 relació amb la convocatòria de subvencions per a
esdeveniments esportius que contribueixin a la promoció turística de l’illa d’Eivissa i que
es desenvolupin, dins el seu àmbit territorial, entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de juny de
2018. Exp. 2018/00009249X
PRIMER.- APROVAR la despesa de la subvenció per a esdeveniments esportius que
contribueixin a la promoció turística de l’illa d’Eivissa i que es desenvolupin, dins el seu àmbit
territorial, entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de juny de 2018, per un total de 27.000 € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 4321-48900 de l’exercici pressupostari de l’any 2019.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de la subvenció per a esdeveniments esportius que
contribueixin a la promoció turística de l’illa d’Eivissa i que es desenvolupin, dins el seu àmbit
territorial, entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de juny de 2018, per un total de 27.000 € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 4321-48900.
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TERCER.- ATORGAR i RECONÈIXER l’obligació de pagament, per considerar degudament
justificades les subvencions per a esdeveniments esportius que contribueixin a la promoció
turística de l’illa d’Eivissa i que es desenvolupin, dins el seu àmbit territorial, entre l’1 d’octubre de
2017 i el 30 de juny de 2018, per un total de 27.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4321-48900 de l’exercici 2019, a les persones i pels imports que s’indiquen a continuació:
ENTITAT/EMPRESA
Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon
Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon
Club Bàsquet Puig den Valls

CIF
G57876799
G57876799
G07791403

ESDEVENIMENT
Ibiza LD Triathlón
Ibiza Media Maraton
XXI Torneo Bàsquet CB Puig den Valls
TOTAL

IMPORT
12.000,00
10.000,00
5.000,00
27.000,00

€
€
€
€

QUART.- EXCLOURE la sol·licitud de subvenció per import de 40.000 € presentada en data 25
d’octubre de 2018 amb RGE núm. 2018023497 per TALENTUM MOTOR SL amb CIF núm.
B97896096, per a l’esdeveniment anomenat «IBIZA 12K 2018», en considerar que aquest
esdeveniment, que es realitza el mateix dia i comparteix elements comuns de comunicació i
difusió amb l’esdeveniment «Ibiza Marathon», es tracta d’una especie diferent d’actuació que
forma part del «Ibiza Marathon» i que, de conformitat amb el disposat en l’apartat 3.2.c) de les
bases de la convocatòria, en cas que un mateix sol·licitant presenti més d’una sol·licitud per al
mateix esdeveniment, només es valorarà la primera sol·licitud d’acord amb l’ordre de presentació
per registre d’entrada, i en quedaran excloses la resta de sol·licituds.
CINQUÈ.- DENEGAR una vegada revisades les justificacions de les subvencions, aquelles que
seguidament es relacionen, pels motius que s’indiquen a continuació:
1. Subvenció per import de 10.649,66 € sol·licitada en data 24 d’octubre de 2018 (RGE núm.
2018023286) per l’entitat Club Trideporte, amb CIF G57881112, per a l’esdeveniment anomenat
«3 días de Trail Ibiza – Ultra Ibiza», en considerar que si als ingressos de l’esdeveniment
afegíssim la subvenció demandada, els ingressos superarien les despeses, incomplint el l’article
19.3 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que assenyala que «El
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingressos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada.»
2. Subvenció per import de 6.000 € sol·licitada en data 24 d’octubre de 2018 (RGE núm.
2018023375) per l’entitat Motoclub de Formentera i Eivissa, amb CIF G07882848, per a
l’esdeveniment anomenat «2 Dies de Trial Illa d’Eivissa 2017», en considerar que si als ingressos
de l’esdeveniment afegíssim la subvenció demandada, els ingressos superarien les despeses,
incomplint el l’article 19.3 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
assenyala que «El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingressos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.»
3. Subvenció per import de 40.000 € sol·licitada en data 24 d’octubre de 2018 (RGE núm.
2018023335) per l’entitat Talentum Motor, SL, amb CIF B9789609, per a l’esdeveniment «Ibiza
Marathon 2018», en considerar que si als ingressos de l’esdeveniment afegíssim la subvenció
demandada, els ingressos superarien les despeses, incomplint el l’article 19.3 de la llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions que assenyala que «El importe de las subvenciones
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingressos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.»
4. Subvenció per import de 40.000 € sol·licitada en data 24 d’octubre de 2018 (RGE núm.
2018023374) per l’entitat Club Ciclista Sant Antoni, amb CIF G07305717, per a l’esdeveniment
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«XVIII Vuelta a Ibiza en Mountainbike», en justificar documentalment només una part de l’activitat,
havent-se d’aplicar el supòsit contemplat en el punt 13.3 de les bases reguladores del
procediment que estableix que: «Si amb la documentació presentada no s’arriba a justificar el
100% de l’activitat per a la qual se sol·licita ajuda, la quantitat d’ajuda concedida es reduirà
proporcionalment a la despesa justificada, de manera que les ajudes cobriran només les
despeses justificades». Així mateix, la documentació justificativa presentada de la part de l’activitat
justificada, incompleix allò establert en el punt b.1 de la base 8.3 de les bases reguladores de la
convocatòria que assenyala que la justificació de la despesa mitjançant transferència bancaria
s’haurà d’acreditar a través de la següent documentació: «Document bancari acreditatiu del
pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l’ingrés, la data del document,
l’import , les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb
l’emissor de la factura, respectivament.», atès que les despeses no han estat pagades per l’entitat
beneficiària de la subvenció.
5. Subvenció per import de 40.000 € sol·licitada en data 24 d’octubre de 2018 (RGE núm.
2018023380) per l’entitat Club Ciclista Sant Antoni, amb CIF G07305717, per a l’esdeveniment
«XV Vuelta cicloturista a Ibiza», en justificar documentalment només una part de l’activitat, haventse d’aplicar el supòsit contemplat en el punt 13.3 de les bases reguladores del procediment que
estableix que: «Si amb la documentació presentada no s’arriba a justificar el 100% de l’activitat
per a la qual se sol·licita ajuda, la quantitat d’ajuda concedida es reduirà proporcionalment a la
despesa justificada, de manera que les ajudes cobriran només les despeses justificades». Així
mateix, la documentació justificativa presentada de la part de l’activitat justificada, incompleix allò
establert en el punt b.1 de la base 8.3 de les bases reguladores de la convocatòria que assenyala
que la justificació de la despesa mitjançant transferència bancaria s’haurà d’acreditar a través de
la següent documentació: «Document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el
concepte de la transferència o l’ingrés, la data del document, l’import , les dades de l’ordenant i
del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura,
respectivament.», atès que les despeses no han estat pagades per l’entitat beneficiària de la
subvenció.
6. Subvenció per import de 40.000 € sol·licitada en data 24 d’octubre de 2018 (RGE núm.
2018023387) per l’entitat Club Ibiza Trail, amb CIF G57986879, per a l’esdeveniment «X Ibiza Trail
Maraton», en justificar documentalment només una part de l’activitat, havent-se d’aplicar el supòsit
contemplat en el punt 13.3 de les bases reguladores del procediment que estableix que: «Si amb
la documentació presentada no s’arriba a justificar el 100% de l’activitat per a la qual se sol·licita
ajuda, la quantitat d’ajuda concedida es reduirà proporcionalment a la despesa justificada, de
manera que les ajudes cobriran només les despeses justificades». Així mateix, la documentació
justificativa presentada de la part de l’activitat justificada, incompleix allò establert en el punt b.1
de la base 8.3 de les bases reguladores de la convocatòria que assenyala que la justificació de la
despesa mitjançant transferència bancaria s’haurà d’acreditar a través de la següent
documentació: «Document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la
transferència o l’ingrés, la data del document, l’import , les dades de l’ordenant i del destinatari,
que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament.», atès que
les despeses no han estat pagades per l’entitat beneficiària de la subvenció.
SISÈ.- DESESTIMAR amb fonament en l’informe de la comissió de valoració tècnica de data 28
d’octubre, l’al·legació presentada amb RGE núm. 2019020272, de data 24 d’octubre, en
representació del Motoclub de Formentera i Eivissa.
SETÈ.- INADMETRE amb fonament en l’informe de la comissió de valoració tècnica l’escrit
presentat per l’entitat Talentum Motor Sociedad Limitada amb RGE núm. 2019020712, de data 28
de setembre de 2019 en relació amb el procediment «convocatòria de subvencions per
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esdeveniments que contribueixen a la promoció turística de l'illa d'Eivissa i s'hagin desenvolupat
dins el seu àmbit territorial entre l'1 d'octubre del 2017 i el 30 de juny de 2018», per trobar-se fora
de termini i tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva.
VUITÈ.- PUBLICAR aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 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).
NOVÈ. - NOTIFICAR les ajudes a les persones interessades."
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 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
subministrament de gasoil "A" i gasoil "C" a domicili per a diferents edificis del Consell
Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00005797A
1.- ADJUDICAR la contractació del servei de vigilància y protecció de diferents centres del
Consell Insular d'Eivissa, a les següents entitats:
Lot 1. Subministrament de Gas-oil "C", a l'entitat COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,
S.A.U., amb CIF A-28003119, per un import de despesa màxima de 253.404.96 euros al que li
correspon per IVA la quantia de 53.215,04 euros, amb un import total de 306.620,00 euros, tota
vegada que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte
de dos (2) anys des de la firma del contracte i amb un marge d'explotació i comercialització del 7,4058017%.
Lot 2. Subministrament de Gas-oil "A", a l'entitat CARBURANTES IBIZA, S.L. , amb CIF B07320153, per un import de despesa màxima de 27.776,84 euros al que li correspon per IVA la
quantia de 5.833,14 euros, amb un import total de 33.609,98 euros, tota vegada que compleix
amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte de dos (2) anys des
de la firma del contracte i amb un marge d'explotació i comercialització del -5%.
2.- DESIGNAR com a responsables del contracte al Sr José Ignacio Jorquera Hervás, arquitecte
tècnic de Serveis Tècnics de la Corporació
3.- COMUNICAR a la Intervenció de la Corporació, la resolució que, sobre la base de la proposta
present, dicti l’Òrgan de Contractació.
4.- NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors.
5.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte en el DOUE, plataforma electrònica de contractació
pública i en el perfil del contractant d’aquesta Corporació, tot de conformitat amb els articles 63 i
151 de la LCSP.
6.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 del LCSP i PUBLICAR la seua
formalització en termes de l'article 154."
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Havent-se detectat error en el punt núm. 1 de la proposta, atès que on diu: 1.- ADJUDICAR la
contractació del servei de vigilància y protecció de diferents centres del Consell Insular d'Eivissa, a
les següents entitats:, ha de dir: 1.- ADJUDICAR la contractació del subministrament de Gasoil
"A" i Gasoil "C" a domicili per a diferents edificis del Consell Insular d’Eivissa, 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.
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.
7. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la liquidació de les obres
de climatització de la HRA Cas Serres (Exp. Contractació núm. 000037/2012-CNT). Exp. my
TAO 2018/00005247X
PRIMER.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ de les obres d’instal·lació de climatització de la Residència
Assistida de Cas Serres, del contracte, signat en data 04 de novembre de 2013, entre el Consell
Insular d’Eivissa i l'entitat AGRUPACIÓN EMPRESAS AUTOMATISMOS MONTAJES Y
SERVICIOS, S.L. absorbida per l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES, S.L. (ACISA), amb CIF A-28526275, d'acord amb l'informe emès per la
Direcció d'obra.
SEGON.- NOTIFICAR L’ACORD a l’empresa interessada i donar-ne trasllat a la Secció de
Serveis Tècnics i a la Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació als efectes escaients."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
8.1 Comunicació de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, per donar compte de la resolució núm. 2019000008, de data
25/10/2019, en relació al XVII Premi de relats curts Joan Castelló Guasch, any 2019. Exp.
2019/00017225H
"Vist el Decret de Presidència 484/2019 de data 16 de juliol de 2019 (BOIB núm. 98 de data 17 de
juliol de 2019), punt 1.e., de determinació de les atribucions als diferents òrgans del Consell
Insular d’Eivissa, la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, DONA COMPTE
al Consell Executiu del següent:
Mitjançant la Resolució de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, núm.
2019000008 de data 25 d’octubre de 2019, en relació al XVII Premi de relats curts Joan Castelló
Guasch, any 2019, s'ha resolt el següent:
1. APROVAR la convocatòria del XVII Premi de Relats Curts Joan Castelló, les seues bases
reguladores i el seu extracte, de conformitat amb allò establert als articles 20.8 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 4.1 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 de desembre de 2015).

Acta 49/19 Consell Executiu

Pàgina 6 de 11

Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 81 06
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

2. APROVAR la dotació d’aquest Premi per un total de 2.500 euros, de l’aplicació pressupostària
3340.48100 dels vigents pressuposts.
3. PUBLICAR les bases reguladores del XVII Premi de Relats Curts Joan Castelló, any 2019, al
Butlletí Oficial de les Illes Balears i posteriorment remetre la convocatòria i l’extracte de la
convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al Butlletí Oficial
de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de
subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el
BOIB."
Els membres presents queden assabentats.
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 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, del servei de redacció del projecte de
traçat i constructiu per al condicionament de la carretera EI-700, entre Sant Josep de Sa Talaia i
Sant Antoni de Portmany. Exp. 2019/00017641C
- 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 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 Presidència, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell
Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, en matèria de cooperació municipal,
per a la realització i el manteniment d’obres i serveis de competència municipal, per a l’any 2019.
Exp. 2019/00008564X
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, del servei de
redacció del projecte de traçat i constructiu per al condicionament de la carretera EI-700,
entre Sant Josep de Sa Talaia i Sant Antoni de Portmany. Exp. 2019/00017641C
PROPOSTA
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."
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El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
10. 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 i subjecte a
regulació harmonitzada, del servei de manteniment de senyalització horitzontal de la xarxa
viària del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00006877W

1.- CLASSIFICAR, per ordre decreixent, les proposicions presentades (tot de conformitat amb
l’informe tècnic emès, en data 30/10/2019 per l'enginyer tècnic d’Obres de la manera següent:
Oferta econòmica
(s/IVA)

Empresa

Puntuació
econòmica

oferta

Puntuació
millores

Puntuació
total

9

TEVASEÑAL, S.A.
356.503,17 €
SEÑALIZACIONES
362.257,86 €
EDER, S.A.
VIABAL, S.A.
381.249,70 €
VISEBER, S.L.
377.110,06 €
EJEVIAL
389.179,92 €
API MOVILIDAD
396.566,69 €
SALUDES
406.618,47 €
SERVICIOS, S.L.
PORTDOCK BALEAR,
421.839,74 €
S.L.
PROSEÑAL, S.L.U.
428.600,00 €

34,83

15,00

49,83

10

ACEINSA MOVILIDAD,
435.229,23 €
S.A.

30,22

15,00

45,22

11

SEROVIAL, S.L.

450.000,00 €

19,94

10,00

29,94

1
2
3
4
5
6
7
8

85,00

15,00

100,00

81,00

15,00

96,00

67,78
70,66
62,26
57,12

15,00
10,00
15,00
15,00

82,78
80,66
77,26
72,12

50,13

10,00

60,13

39,54

12,50

52,04

2.- SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a l’entitat mercantil TEVASEÑAL, S.A.,
amb NIF: A-23377674, per un import de 356.503,17 € al que li correspon per IVA la quantitat de
74.865,67 €, amb un import total de 431.368,84 €, tota vegada que compleix amb els Plecs que
regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte de dos (2) anys des de la firma del
contracte i amb les següents millores:
- S'ofereix el compromís de resposta de l'empresa licitadora en menys de 2 dies hàbils.
- S'ofereix el compromís de realitzar un informe en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la
finalització dels treballs en el qual es faciliti:
- Data d'aplicació dels diferents elements pintats.
- Tipus de pintura aplicada.
- Tipus d'actuació, ja sigui de nova execució, de repintat o d'esborrat
-Temperatura i humitat en el moment de l'aplicació.
- Dimensions dels elements pintats.
- Resultats dels assajos realitzats.
- S'ofereix el següent equip tècnic adscrit:
-1 delegat amb 19,5 anys d’experiència.
-3 operaris amb 9,9 i 11 anys d’experiència respectivament

3.- REQUERIR a l’entitat mercantil, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des
del següent a aquell en què rebi el requeriment que li sigui fet per part de l’òrgan de contractació,
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presenti la següent documentació original o còpia autèntica o compulsada, d’acord amb la
normativa de desenvolupament del TRLCSP:
- Haurà d’aportar l’escriptura d’apoderament a favor de la representant de
l’empresa, del Sr. Julián Barahona Salceda.
- Haurà d’aportar el NIF del Sr. Julián Barahona Salceda.
- Haurà de procedir a la validació de procura dels poders del Sr. Julián Barahona Salceda.
(tràmit subjecte a taxa per un import de 10,22 €).
- Haurà d’aportar una declaració responsable de no haver modificat les condicions ni dades
esmentades en la classificació d’empreses del Ministeri d’Hisenda.
-F.5 CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA
Se exige al licitador que presente el compromiso a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales suficientes para ello, de acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP. El representante legal
del licitador deberá adscribir a la ejecución del contrato, presentando los documentos acreditativos
correspondientes, el siguiente personal técnico:
A)Delegado, quien ejercerá de interlocutor con la Dirección del Servicio durante el desarrollo de los
trabajos objeto de este contrato. Éste será el responsable de los trabajos de mantenimiento de la
señalización horizontal. Deberá tener experiencia suficiente y debidamente acreditada en el ámbito de
mantenimiento de señalización horizontal de carreteras (al menos 10 años de experiencia en el sector) y
estará en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras
Públicas o Ingeniero Civil, o equivalente.
B) Equipo de aplicación de pintura acrílica. Al menos tres operarios cualificados para ello y cada uno de
ellos con una experiencia mínima de 5 años en el ámbito de mantenimiento de señalización horizontal de
carreteras.
C) Equipo de aplicación de termoplástica: Al menos tres operarios cualificados para ello y cada uno de
ellos con una experiencia mínima de 5 años en el ámbito de mantenimiento de señalización horizontal de
carreteras.
D) Equipo de pintura de mano (acrílica o dos componentes): al menos tres operarios cualificados para ello
y cada uno de ellos con una experiencia mínima de 5 años en el ámbito de mantenimiento de señalización
horizontal de carreteras.
Un mismo operario podrá ser empleado para los diferentes equipos de pintura contemplados siempre y
cuando el operario esté cualificado para ello.
Las titulaciones se acreditarán mediante título original o fotocopia compulsada o certificado del colegio
profesional correspondiente
La experiencia de cada uno de los miembros de los equipos de trabajo se acreditará mediante la
presentación de una declaración firmada por cada uno de ellos en la cual se indiquen los principales
trabajos realizados relacionados con el objeto del presente contrato, con las correspondientes fechas,
verificados por la empresa contratante, o copia

- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva per import de
17.825,16 € que si es constitueix en forma d'aval o per contracte d'assegurança de caució,
s'haurà de procedir a la verificació prèvia de la representació efectuada per l'Assessoria
Jurídica de la Corporació (tràmit subjecte a taxa per un import de 10,22 €)
- Una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost
sobre activitats econòmiques o document d’estar-hi d’alta.
- Últim rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
4.- ADVERTIR a l’entitat TEVASEÑAL, S.A, que de no atendre adequadament el requeriment en
el termini assenyalat, s’entendrà que han retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-los l'import
del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, de conformitat amb
l'art. 150.2 de la LCSP."
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El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
11. Proposta de la Presidència, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del
Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, en matèria de
cooperació municipal, per a la realització i el manteniment d’obres i serveis de competència
municipal, per a l’any 2019. Exp. 2019/00008564X
PRIMER.- APROVAR la despesa per import de 100.000 € amb càrrec a la partida 9462 – 76204.
SEGON.- APROVAR la concessió de l’ajuda directa que a continuació es relaciona:
A l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, 100 % del pressupost de la següent actuació, fins a un
màxim de 100.000 €:
1.- Projecte pavimentació carrers zona esportiva i Cala de Bou (c/ Tarragona, Toledo, Écija,
Leganés, Carmona, Jaén, Huelva, Granada i Salamanca) a Sant Agustí, TM de Sant Josep de sa
Talaia. Pressupost: 464.652,74 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia .........464.652,74 €
TERCER.- SOTMETRE la concessió de l’esmentada subvenció al l’Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia al compliment de les obligacions següents:
1) Les obres s’efectuaran pels procediment assenyalats en la legislació sobre contractació (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), i en qualsevol cas hauran de finalitzar dins de l’exercici
2019.
2) D’acord amb el que disposa l’article 11 del TRLS (obligacions del beneficiari de les
subvencions), l’Ajuntament:
a) Haurà de dur a terme l’activitat o la inversió que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Haurà de justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i les
condicions que determinen la concessió de la subvenció.
c) Haurà de sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans
competents.
d) Haurà de presentar davant d’aquest Consell Insular declaració responsable relativa a la
sol·licitud i/o concessió d’altres ajudes per a la mateixa finalitat i, si escau, comunicar l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa finalitat dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud
o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en qualsevol cas, abans de justificar l’aplicació que
s’hagi donat als fons percebuts.
e) Haurà de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts mentre puguin
ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
f) Haurà de reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 44 de l’esmentada
Llei.
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3) La justificació de les despeses s’haurà de constatar mitjançant informe de l’interventor/la
interventora certificat pel secretari o secretària de l’Ajuntament, que acrediti les despeses
realitzades (especificant-les) i inclogui tota la documentació relativa a les actuacions dutes a
terme. L’Ajuntament haurà d’acreditar que ha portat a terme el pagament de les factures que
justifiquen la concessió de la subvenció. La justificació es presentarà en el Consell Insular
d’Eivissa fins al dia 1 de desembre de 2019, encara que, cas que l’Ajuntament no pugui justificar
abans de l’esmentada data l’execució de les obres objecte d’aquesta subvenció, podrà sol·licitar el
pagament anticipat de la subvenció i, en aquest cas, la justificació es podrà portar a terme fins a
tres mesos després de la data de finalització de l’actuació o, com a màxim, fins al 31 de març
2020. Però en qualsevol cas les obres han d’haver finalitzat dins de l’exercici 2019, o pertocarà el
reintegrament de l’import anticipat més els interessos de demora corresponents.
4) Per al pagament de la subvenció, el Consell Insular podrà sol·licitar qualsevol altra
documentació o informes que es considerin adients.
5) La concessió d’aquest ajut és compatible amb la concessió d’altres subvencions que puguin
concedir aquesta o altres administracions, però en cap cas l’import no pot ser de tal quantia que
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions superi el cost de l’activitat subvencionada.
6) Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’interès de demora des del moment
del pagament de la subvenció en els casos que estableix l’article 44 del TRLS.
7) Així mateix, l’Ajuntament també queda sotmès a totes aquelles altres obligacions que es derivin
de l’esmentat Decret legislatiu 2/2005 i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que
hi sigui d’aplicació.
8) Respecte de les activitats subvencionades, es farà constar en un indret privilegiat i visible
l’escut oficial del Consell Insular d’Eivissa. Quan això no sigui possible (per tractar-se d’un servei,
per haver-se fet l’obra amb anterioritat a la concessió de la subvenció, etc.), s’haurà de donar
publicitat a la subvenció rebuda per altres mitjans (premsa escrita, material imprès, pàgina web de
l’Ajuntament, etc.)
QUART.- Notificar l’acord que s’adopti a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a la Intervenció i
als Serveis Tècnics de la Corporació."
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.

No havent-hi més assumptes a tractar el president en funcions aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària estenc aquesta acta.
La secretària general acctal.,
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