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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 46/19
Caràcter: Ordinària
Data: 8 de novembre de 2019
Horari: de 8:30 a 8:56 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de les actes núm. 44/19 de data 31 d’octubre de 2019 i 45/19 de data 4 de
novembre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, les actes núm. 44/19, corresponent a la sessió
de data 31 d’octubre de 2019 i núm. 45/19 de data 4 de novembre de 2019.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el pagament de l’ajuda econòmica concedida a l’entitat Asociación
Pitiusa de Familiares de Enfermos Mentales (APFEM) corresponent a l’ajuda atorgada per a
la línia A de la Convocatòria d’ajudes econòmiques per al finançament de despeses de
projectes d’inversió destinades a entitats privades sense ànim de lucre per a serveis de
serveis socials a l’àmbit de menors i discapacitats, a l’illa d’Eivissa pels anys 2017-2018.
Exp. 2018/00007595N
Primer. Aprovar la justificació presentada per l’entitat APFEM per un import de 4.350,66 euros
(quatre mil tres-cents cinquanta euros amb seixanta-sis cèntims), quantitat que correspon al 88,48%
de l’ajuda màxima concedida.
Segon. Disposar i reconèixer l’obligació de pagament per un import de 4.350,66 euros (quatre mil
tres-cents cinquanta euros amb seixanta-sis cèntims) a l’entitat APFEM amb NIF G07728751 per al
finançament de les despeses d’inversió realitzades, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2310
78900 del pressupost de l’any 2019."
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 president, en relació amb el reintegrament parcial de la subvenció atorgada
a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per acord del Consell Executiu de data 22 de
desembre de 2017, per al manteniment i la millora de la xarxa de camins rurals. Exp.
2019/00006783T
Primer. Declarar el reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia, P0704800B, per acord del Consell Executiu de data 22 de desembre de 2017, en
haver incorregut en causa determinant de reintegrament de la referida subvenció, en base als fets
i fonaments jurídics anteriorment exposats.
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Segon. La quantitat total a reintegrar ascendeix a la quantitat de 1.569,96 €, sense perjudici de
l’exigència d’altres responsabilitats que el referit incompliment pogués donar lloc en aplicació de la
legislació vigent.
Tercer. El pagament del deute s’haurà de fer efectiu dins del període voluntari establert a l’article
62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els següents terminis:
a) Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció
la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat
següent.

de
hàbil

b) Els deutes notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil l’immediat següent.
L’import del deute, pot fer-se efectiu, tot indicant la següent referència Expedient núm.
2019/6783T (Unitat d’Agricultura) en els caixers automàtics, Banca Electrònica i oficines de:
BBVA, Banca March, Bankia, Banco Popular, Banco Sabadell Atlántico, CaixaBank (la Caixa). Així
mateix pot fer-se efectiu al caixer automàtic de la seu del Consell Insular d'Eivissa.
Transcorreguts els esmentats terminis sense haver fet efectiu l’import del deute, es procedirà a la
seua exacció per la via de constrenyiment.
Quart. En cas de no satisfer el deute en període voluntari, serà exigit en via executiva incrementat
amb el corresponent recàrrec de constrenyiment.
Cinquè. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Sant Josep amb indicació dels recursos que siguin
procedents."
I vist l’informe de la Intervenció de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, de data 4 de
novembre de 2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
4. Proposta del president, en relació amb la resolució d’ajudes específiques per al
desenvolupament de la caça any 2019, línia millora de vedats de caça. Exp. 2019/00014733X
Primer. Aprovar la despesa de 3.360,20 € (TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS I VINT
CENTIMS), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190-48900 del vigent pressupost, i donar així
compliment a l’objecte de la línia d’ajuda per a la MILLORA DE VEDATS DE CAÇA de la
Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa
per a l’any 2019:
Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades a la línia d’ajuda per a la MILLORA DE
VEDATS DE CAÇA que suposa una subvenció total de 3.360,20 € (TRES MIL TRES-CENTS
SEIXANTA EUROS I VINT CENTIMS) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190-48900 del
vigent pressupost de l’any 2019, per donar suport a les activitats que promoguin la millora
ambiental i en conseqüència la millora dels aprofitaments cinegètics, distribuïts per sol·licitants
segons la següent relació i que compleixen tots els requisits i presenten tota la documentació que
exigeix la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l’illa
d’Eivissa per a l’any 2019:
Roberto P. T. titular del vedat Portinatx PM-11.29 (RGE 18206 DE 28-08-2019), 1.682,20 €,
que corresponen als punts 4.a, 4.b i 4.c de la línia de subvenció.
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Javier G. de la E. titular del vedat PM-10.914 QUARTÓ DE BALANZAT (RGE: 18632 de 29-092019) 1.270,00 €, que corresponen als punts 4.a i 4.c. de la línia de subvenció.
Carlos M. S. titular del vedat PM-11.518 BELLMUNT (RGE: 18442 de 30-08-2019), 408,00 €
que corresponen al punt 4.c de la línia de subvenció.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques per a la millora de
vedats, any 2019, relacionades al punt segon.
Quart.- Alliberar el romanent no utilitzat d’aquesta ajuda que suposa un total de 1.000,00 € (MIL
EUROS) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190 78900.
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.
5. Proposta del president, en relació amb la resolució d’ajudes econòmiques per a les
societats de caçadors de l’illa d’Eivissa, any 2019. Exp. 2019/00014736J
Primer. Aprovar la despesa de 21.139,80 € (VINT-I-UN MIL CENT TRENTA-NOU EUROS I
VUITANTA CÈNTIMS), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190-48900 del vigent pressupost, i
donar així compliment a l’objecte de la línia d’ajuda per a les SOCIETATS DE CAÇADORS de la
Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa
per a l’any 2019: donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre dutes a terme al
territori de l'illa d'Eivissa en matèria cinegètica.
Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades a la línia d’ajuda per a les SOCIETATS
DE CAÇADORS que suposa una subvenció total de 21.139,80 € (vint-i-un mil cent trenta-nou
euros i vuitanta cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190-48900 del vigent pressupost
de l’any 2019, per donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre dutes a terme al
territori de l'illa d'Eivissa en matèria cinegètica i distribuïts per sol·licitants segons la següent
relació; sol·licitants que compleixen tots els requisits i presenten tota la documentació que exigeix
la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l’illa
d’Eivissa per a l’any 2019:
CAS FELIU ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS amb CIF G-57715617 (RGE: 17.372 de
16-08-2019): 1.404,40 €, per cobrir despeses de les activitats realitzades
corresponents als punts 4.a i 4.c de la línia de subvenció.
SOCIEDAD FEDERADA DE CAZADORES DE SAN ANTONIO ABAD amb CIF G07489073 (RGE: 18.286 de 28-08-2019): 3.631,39 €, per cobrir despeses de les
activitats realitzades corresponents als punts 4.a i 4.c. de la línia de subvenció.
SOCIETAT DE CAÇADORS DE CALA LLONGA amb CIF. G-57799942 (RGE: 18.347
de 29-08-2019): 2.112,51 €, per cobrir despeses de les activitats realitzades
corresponents als punts 4.a i 4.c de la línia de subvenció.
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SAN JOSÉ amb CIF G-07223696 (RGE 18.393 de
29-08-2019): 7.768,17 €, per cobrir despeses de les activitats realitzades
corresponents al punt 4.a. de la línia de subvenció.
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SOCIETAT DE CAÇADORS ES XABEL·LINS amb CIF G-07903826 (RGE: 18.394 de
29-08-2019): 3.529,34 €, per cobrir despeses de les activitats realitzades
corresponents als punts 4.a i 4.c. de la línia de subvenció.
SOCIETAT DE CAÇADORS DE SA CALA amb CIF G-57921025 (RGE: 18.500 de 3008-2019): 2.694,00 €, per cobrir despeses de les activitats realitzades corresponents
al punt 4.a. de la línia de subvenció.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques a les societats de
caçadors, any 2019, relacionades al punt segon.
Quart.- Alliberar el romanent no utilitzat d’aquesta ajuda que suposa un total de 19.000,00 €
(DINOU MIL EUROS) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4190 78900.
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
rectificació d’un error de transcripció en el nombre d’atraccions inflables en la Memòria
tècnica de l’encàrrec de gestió a Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa S.A.U.
(FECOEV, SAU) per a la programació i execució de Diverespai 2019/2020. Exp.
2019/00016494T
Primer. APROVAR la rectificació de l’error en la transcripció del nombre d’atraccions inflables de
l’apartat 8.4. de la Memòria tècnica de l’encàrrec de la gestió directa i eventual del Consell Insular
d’Eivissa a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa SAU,
FECOEV) per a la prestació del servei per a la producció tècnica i execució de la fira Diverespai
2019/2020 que es celebrarà al Recinte firal entre els dies 26 de desembre de 2019 i 3 de gener de
2020 (CSV núm. 12433253166751003127), aprovat pel Consell Executiu en data 11 d’octubre de
2019, de conformitat amb l’establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques en els termes següent:
On diu:
8.4. ATRACCIONS I ACTIVITATS
- Les atraccions i activitats han de donar resposta a la demanda, edats (Entre 1 i 17 anys)
i característiques dels usuaris potencials, però com a mínim hi ha d’haver:
o 1 Cavallets.
o 2 bebeteques infantils que cobreixi la demanda dels nens i nenes d’entre 1 i 3
anys.
o 6 atraccions inflables de com a mínim 100 m quadrats.
o 3 atraccions inflables de com a mínim 70 m quadrats.
o 5 atraccions inflables de com a mínim 40 m quadrats.
o 2 atraccions inflables de com a mínim 25 m quadrats.
o 2 atraccions inflables en reserva per si es produeix alguna avaria.
o 1 activitat amb 2 llits elàstics com a mínim.
o 2 ludoteques infantils.
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Ha de dir:
8.4. ATRACCIONS I ACTIVITATS
- Les atraccions i activitats han de donar resposta a la demanda, edats (Entre 1 i 17 anys)
i característiques dels usuaris potencials, però com a mínim hi ha d’haver:
o 1 Cavallets.
o 2 bebeteques infantils que cobreixi la demanda dels nens i nenes d’entre 1 i 3
anys.
o 5 atraccions inflables de com a mínim 100 m quadrats.
o 2 atraccions inflables de com a mínim 70 m quadrats.
o 4 atraccions inflables de com a mínim 40 m quadrats.
o 1 atraccions inflables de com a mínim 25 m quadrats.
o 2 atraccions inflables en reserva per si es produeix alguna avaria.
o 1 activitat amb 2 llits elàstics com a mínim.
o 2 ludoteques infantils.
Segon.:- NOTIFICAR l’acord que s’adopti a l’entitat interessada: FECOEV, S.A.U.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord a la Plataforma de Contractació i al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, de conformitat a l’article 32.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, afegint aquesta publicitat a l’establerta per al perfil del contractant de la Plataforma
de contractació del sector públic, d’acord amb els articles 63.6 i 347 de l’esmentada Llei 9/2017 i a
la prevista a l’article 11.3.a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a
l’article 8.1.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
7. Proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en
relació amb el pagament d’una subvenció al Bisbat d’Eivissa per sufragar les despeses
ocasionades per la restauració des retaule i la rehabilitació de l’església de la Mare de Déu
de Jesús. Exp. 2018/00008851A
PROPOSTA D'ACORD
Efectuar al Bisbat d'Eivissa (CIF R0700026H) el pagament de la subvenció prevista a l'acord del
consell executiu de data 11/10/2019 per import de 105.870,92 € (de la partida pressupostària 3360
78902 del pressupost d’aquest Consell per l’any 2019: RC número 2/2019000000979, de
28/03/2019) per sufragar les despeses ocasionades per la restauració del retaule (47.531,56
euros) i per a la rehabilitació de l’església Mare de Déu de Jesús (58.339,36 euros)"
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.
8. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient 099/2019-1740, per
infracció en matèria de transports terrestres. Exp. myTAO 2019/00010033W
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ACUERDO
PRIMERO. IMPONER al Sr. Ismail O. M. 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 XXXX-CGP, en
fecha 15/06/2018 y hora 08:59, desde Sant Antoni a Sant Josep de Sa Talaia realizando un
transporte público discrecional de 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. Ismail O. M. es responsable de los hechos que han motivado
la incoación del expediente sancionador de transportes núm. 099/2019-1740."
TERCERO. INFORMAR que las sanciones impuestas deberán hacerse efectivas en el período
voluntario establecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y en los plazos siguientes:
1. Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
2. Las deudas notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil el inmediato
siguiente.
El importe de la multa se podrá pagar en los cajeros automáticos, banca electrónica o cualquier
oficina del BBVA, Banca March, Banco Mare Nostrum, Panza Popular, Banco Sabadell-Atlántico o
Caixabank. También podrá realizarse 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."
Atès que s'ha detectat error en la proposta del conseller executiu del Departament de data 5 de
novembre de 2019, a la seua part final, concretament en el penúltim paràgraf, de conformitat amb
l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que estableix que les administracions públiques poden rectificar, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes, resulta escaient rectificar l'erro produït en el següent sentit:
On diu:
"El importe de la multa se podrá pagar en los cajeros automáticos, banca electrónica o cualquier
oficina del BBVA, Banca March, Banco Mare Nostrum, Panza Popular, Banco Sabadell-Atlántico o
Caixabank. También podrá realizarse en el cajero automático de la sede del Consejo Insular de
Ibiza."
Ha de dir:
"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
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Santander, Banco Sabadell o Caixabank. También podrá pagar en el cajero automático de la sede
del Consejo Insular de Ibiza."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
9. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient 162/2018-1740, per
infracció en matèria de transports terrestres. Exp. myTAO 2018/00010455Z
ACUERDO
PRIMERO. IMPONER al Sr. TREVOR J. C. 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 el día 25/07/2018 con el vehículo matrícula 0270JGF desde el establecimiento Hotel Es Viver, situado en el municipio de Ibiza, hasta el aeropuerto
de Ibiza, realizando un transporte público discrecional de 2 viajeros en un vehículo de hasta 9
plazas, sin disponer de la correspondiente autorización administrativa (tarjeta de transportes).
SEGUNDO. DECLARAR que el Sr. TREVOR J. C. es responsable de los hechos que han
motivado la incoación del expediente sancionador de transportes núm. 162/2018-1740."
TERCERO. INFORMAR que las sanciones impuestas deberán hacerse efectivas en el período
voluntario establecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y en los plazos siguientes:
1. Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
2. Las deudas notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil el inmediato
siguiente.
El importe de la multa se podrá pagar en los cajeros automáticos, banca electrónica o cualquier
oficina del BBVA, Banca March, Banco Mare Nostrum, Banco Popular, Banco Sabadell-Atlántico o
Caixabank. También podrá realizarse 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."
Atès que s'ha detectat error en la proposta del conseller executiu del Departament de data 5 de
novembre de 2019, a la seua part final, concretament en el penúltim paràgraf, de conformitat amb
l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que estableix que les administracions públiques poden rectificar, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes, resulta escaient rectificar l'erro produït en el següent sentit:
On diu:
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"El importe de la multa se podrá pagar en los cajeros automáticos, banca electrónica o cualquier
oficina del BBVA, Banca March, Banco Mare Nostrum, Banco Popular, Banco Sabadell-Atlántico o
Caixabank. También podrá realizarse en el cajero automático de la sede del Consejo Insular de
Ibiza."
Ha de dir:
"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."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
10. Proposta del president, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell
Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 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. 2019/00008557A
PRIMER.- APROVAR la despesa per import de 100.000 € amb càrrec a la partida 9462 – 76203.
SEGON.- APROVAR la concessió de l’ajuda directa que a continuació es relaciona:
A l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 100 % del pressupost de les següents actuacions, fins a
un màxim de 100.000 €:
1.- Proyecto de reparación del firme con bacheo asfáltico en zonas turísticas, Santa Eulària.
Pressupost: 48.379,90 €, IVA inclòs.
2.- Proyecto de mejora de la accesibilidad en aceras de las C/ Margaritas y Violetas, Puig d’en
Fita. Pressupost: 48.371,79 €, IVA inclòs.
3.- Proyecto de reposición del firme y pavimentación en las calles Colom, Gall Fer y Llinquer,
Jesús. Pressupost: 48.280,14 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 145,031,83 €.
TERCER.- SOTMETRE la concessió de l’esmentada subvenció al l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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.
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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.
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 15 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 Santa Eulària des Riu, 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.
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11. Proposta del president, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell
Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, 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. 2019/00008565B
PRIMER.- APROVAR la despesa per import de 100.000 € amb càrrec a la partida 9462 – 76205.
SEGON.- APROVAR la concessió de l’ajuda directa que a continuació es relaciona:
A l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, 100 % del pressupost de les següents actuacions, fins a
un màxim de 100.000 €:
1.- Projecte de millora de l’estació de bombeig d’aigües residuals de l’Arenal Petit de Portinatx.
Pressupost: 43.153,16 €, IVA inclòs.
2.- Projecte d’Ampliació de 45 unitats d’enterrament, 16 columnaris i 1 osari al Cementiri
Municipal. Pressupost: 48.583,42 €, IVA inclòs.
3.- Memòria de Pas elevat de vianants a Sant Miquel de Balansat – c/ Ronda de s’Església.
Pressupost: 10.449,05 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Joan de Labritja: 102.185,63 €
TERCER.- SOTMETRE la concessió de l’esmentada subvenció a l’Ajuntament de Sant Joan de
Labritja al compliment de les obligacions següents:
1) Les obres s’efectuaran pels procediments 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 15 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 Joan de Labritja, 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.
12.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000791, de data 30/10/2019, en relació amb l’addenda a l’Acord de col·laboració entre
el Consell Insular d’Eivissa i l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears en matèria
de promoció turística. Exp. 2019/00017270V
PRIMER.- Aprovar la signatura de l’addenda a l’acord marc de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’Agència de Turisme de les Illes Balears en matèria de promoció turística.
SEGON.- Donar compte de la resolució en el primer Consell Executiu que se celebri, de
conformitat amb allò establert a la disposició primera b del Decret de Presidència núm.
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2019000484, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell
Insular d’Eivissa (BOIB núm.98 de 17 de juliol de 2019).»"
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 i subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de vigilància i protecció de diferents centres del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00005790L
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la pròrroga del contracte per al
servei de publicitat institucional a través d’un mitjà radiofònic a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa.
Exp. 2019/00013779E
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
13. 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 vigilància i protecció de diferents centres del Consell
Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00005790L

1.- ADJUDICAR la contractació del servei de vigilància y protecció de diferents centres del
Consell Insular d'Eivissa, a les següents entitats:
Lot 1. SEU del Consell Insular d'Eivissa, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.”
amb NIF núm. A-45662764, per un pressupost de despesa màxima de 318.688,80 € al que
li correspon per IVA la quantia de 66.924,65 €, amb un import total de 385.613,45 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació.
Lot 2 Pol. Blanca Dona Raspallar, a l’entitat “UNIÓN PROTECCIÓN CIVIL, S.L.” amb
NIF: A58001686, per un pressupost de despesa màxima de 95.659,00 € al que li correspon
per IVA la quantia de 20.088,39 €, amb un import total de 115.747,39 € i amb una duració
del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la
millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació.
Lot 3 Centre de Serveis Soc. Cas Serres, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.”
amb : A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 119.272,64 € al que li
correspon per IVA la quantia de 25.047,25 €, amb un import total de 144.319,89 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
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amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 4 Hospital Res. Assis. Cas Serres, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.” amb
NIF: A45662764 , per un pressupost de despesa màxima de 76.176,00 € al que li
correspon per IVA la quantia de 15.996,96 €, amb un import total de 92.172,96 € i amb una
duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 5 Centre Menors Pare Morey Sa Coma, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.”
amb NIF: A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 212.211,00 € al que li
correspon per IVA la quantia de 44.564,31 €, amb un import total de 256.775,31 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 6 Edifici Polivalent Cas Serres, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.” amb
NIF: A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 143.313,00 € al que li
correspon per IVA la quantia de 30.095,73 €, amb un import total de 173.408,73 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 7 Complex Sa Coma, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, SA.” amb NIF: A45662764 , per un pressupost de despesa màxima de 214.444,80 € al que li correspon per
IVA la quantia de 45.033,41 €, amb un import total de 259.478,21 € i amb una duració del
contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la millor
relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
Lot 8 Escola de Turisme, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, SA.” amb NIF: A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 47.088,00 € al que li correspon per
IVA la quantia de 9.888,48 €, amb un import total de 56.976,48 € i amb una duració del
contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la millor
relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
Lot 9 Campament de Cala Jondal, a l’entitat “UNIÓN PROTECCIÓN CIVIL, SL.” amb
NIF: A58001686, per un pressupost de despesa màxima de 45.678,00 € al que li correspon
per IVA la quantia de 9.592,38 €, amb un import total de 55.270,38 € i amb una duració del
contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la millor
relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
Lot 10 ITV Eivissa, a l’entitat “SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA.” amb NIF:
A79252219, per un pressupost de despesa màxima de 120.974,40 € al que li correspon
per IVA la quantia de 25.404,62 €, amb un import total de 146.379,02 € i amb una duració
del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la
millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
3.- COMUNICAR a la Intervenció de la Corporació, la resolució que, sobre la base de la proposta
present, dicti l’Òrgan de Contractació.

Acta 46/19 Consell Executiu

Pàgina 13 de 14

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

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."
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.
14. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la pròrroga del
contracte per al servei de publicitat institucional a través d’un mitjà radiofònic a l’àmbit
territorial de l’illa d’Eivissa. Exp. 2019/00013779E
Primer.- PRORROGAR, de conformitat amb l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contracte
subscrit en data 17 de novembre de 2017, entre aquest Consell Insular d’Eivissa i l’entitat
mercantil RADIO EIVISSA, SL amb CIF B-07719800 per a la realització del servei de publicitat
institucional mitjançant un mitjà radiofònic a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa Exp. Núm.
000023/2017-CNT pel termini d’un any, des del 17 de novembre de 2019 fins el 16 de
novembre de 2020, o fins que s’adjudiqui el nou contracte abans de l’any,per un import
màxim de 50.000,00 € (iva exclòs),al qual li correspon en concepte d’IVA (21%) la quantitat de
10.500,00 € resultant un total de 60.500,00 € (IVA INCLÒS 21%),i un descompte del 10% sobre la
tarifa de preus tot amb càrrec a la partida pressupostària 9120.22602 i la següent distribució
econòmica:
any 2019 (des del 17 de novembre de 2019 fins al 31 de desembre de 2019)
9120.22602_____________________________ 10.100,00 €
any 2020 (des de l'1 de gener de 2020 fins el 16 de novembre de 2020)
9120.22602_____________________________ 50.400,00 €

Segon.- NOTIFICAR a l'empresa interessada l’acord que, sobre la base del present informe
proposta, dicti l’Òrgan de Contractació; donar-ne trasllat al Responsable del contracte, a la
Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació als efectes escaients."
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.

Acta 46/19 Consell Executiu
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