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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 53/19
Caràcter: Ordinària
Data: 13 de desembre de 2019
Horari: de 8:30 a 9:20 h. S’interromp la sessió i es reprèn de 13:35 a 13:39 h., amb tots els
membres amb dret a vot del Consell Executiu
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 52/19 de data 9 de desembre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 52/19, corresponent a la sessió de
data 9 de desembre 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, del servei per a la programació i execució de
vuit campaments d’estiu per a nens i nenes d’entre 7 i 17 anys durant l’estiu 2020 al
campament des Jondal. Exp. 2019/00020292A
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vista la proposta d’inici i la memòria justificativa, així com la resta de documents que figuren a
l’expedient de contractació 2019/00020292A, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment
obert, del servei per a la programació i execució de vuit campaments d'estiu per a nens i nenes
d'entre 7 a 17 anys durant l'estiu 2020 al campament de sa Cala des Jondal, amb un pressupost
de licitació de 105.000 € (sense IVA), al qual li correspon en concepte d’IVA variable la quantitat
de 22.050 €, amb un import total de 127.050 €, redactat per el gerent del campament de sa Cala
des Jondal, Sr. Francesc Xavier Costa García.
Vistos els articles 116.4 i 156.2 de la 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 (en endavant LCSP).
Vist l’informe proposta de la Secció de Contractació i Coordinació, de data 09/12/2019.
Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, de conformitat amb l'establert al Decret de
Presidència núm.2019000471 (BOIB núm. 95, de data 11/07/2019) , Decret de Presidència núm.
2019000484 (BOIB núm. 98, de 17/07/2019); i l'article 72 del Reglament orgànic d'aquesta
Corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010,
modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016), eleva al Consell Executiu de la Corporació–en tant
que òrgan de contractació en el contracte de referència- la següent
PROPOSTA
PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació en els termes previstos a l'article 116 de la LCSP.
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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."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
3. Proposta del president, en relació amb la concessió i pagament de subvenció nominativa
a la Federació Pitiüsa de Races Autòctones per a l’any 2019. Exp. 2019/00001556V
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vist l’expedient núm. 2019/1556V que es tramita al departament competent en matèria
d’Agricultura, referent a la sol·licitud de subvenció nominativa presentada en data 25 d’octubre de
2019 (RGE núm. 23227 i 23237) per la Federación Pitiusa de Razas Autóctonas (FEPIRA), amb
NIF G57582306, mitjançant la qual sol·licitava l'ajuda directa -nominativa- a FEPIRA per a l’any
2019, amb el desistiment de les sol·licituds presentades anteriorment, i també indicava que es
sol·licitava el pagament a compte de 10.577,65 € i el pagament avançat de 19.422,35 €; que
suma una sol·licitud d’ajuda total per una quantitat de 30.000,00 €.
Atès que el Pla Estratègic de subvencions del Consell Insular d’Eivissa per al període 2018-2019,
aprovat per Acord del Consell Executiu de data 16 de març de 2018, i publicat al BOIB núm. 37,
de data 24 de març de 2018, va preveure una ajuda per a l’any 2019 per al foment de les races
autòctones en perill d’extinció i agrupacions racials, en règim de concessió directa a la Federació
Pitiüsa de Races Autòctones (FEPIRA); amb un import màxim per a l’any 2019 de 30.000,00 €. I
atès que al Pressupost General del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2019, es va establir com a
subvenció nominativa a favor de l’esmentada entitat la quantitat de 30.000,00 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària 4100-48926.
Vist que en data 23 de maig de 2019 la Intervenció d’aquesta Corporació va donar per
comptabilitzada la retenció de crèdit per a aquest expedient de subvenció nominativa per a la
Federació Pitiüsa de Races Autòctones (FEPIRA) per a l’any 2019 (Núm. exp. comptable ATM
2/2019000002242) per import de 30.000,00 €.
Vist l’informe tècnic favorable emès en data 11 de novembre de 2019, pel Sr. Masip Guiu,
veterinari d’aquest Consell Insular, que conclou que:
«.../...
Conclusions
Un cop revisada la documentació aportada, queda justificada l’aplicació de les excepcions als principis de
publicitat i concurrència, en base al que dicta la Disposició final novena de la Llei 15/2012, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, que
modifica, entre altres, el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions de la CAIB; els seu article 7, punt 1, apartats a) i c), ateses les especials
característiques de l’entitat sol·licitant i de les activitats a subvencionar, que queden acreditades raons
d’interès públic i de caire social en el foment de l’activitat que desenvolupa al públic en general; i que la
subvenció té assignació nominativa en els pressuposts del Consell d’Eivissa per a l’any 2019.
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De la mateixa manera, en base a la informació recollida, vist que les activitats impliquen el foment i defensa
del material genètic d’espècies ramaderes l’illa d’Eivissa es considera que existeixin raons d’interès públic
que justifiquen l’avançament, necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.
Per tot l’exposat anteriorment, en base a satisfer les necessitats derivades de l'activitat exposada en la
memòria presentada per a l'any 2019, informo favorablement sobre:
Primer.- La concessió d’una ajuda econòmica directa a l’entitat Federació Pitiüsa de Races Autòctones
amb NIF G57582306, per a la realització de activitats subvencionables incloses dins la memòria i
pressupost presentats, per tal de donar suport a les actuacions de foment de races autòctones d'Eivissa en
perill d'extinció i agrupacions racials; amb import total màxim de 30.000,00€ (trenta mil euros); amb càrrec a
la partida pressupostària 4100_48926; sempre i quan existeixi crèdit adequat i suficient.
Segon.- Aprovar el pagament d'un total de 10.577,75€ (deu mil cinc-cents setanta-set euros i setanta-cinc
cèntims) corresponents a despeses corrents, en base a les despeses de les activitats subvencionables de
factures de l’any 2019, justificades correctament; amb càrrec a la partida pressupostària 4100_ 48926.
Tercer.- Aprovar el pagament anticipat d'un total de 19.422,25€ (dinou mil quatre-cents vint-i-dos euros i
vint-i-cinc cèntims), amb càrrec a la partida pressupostària 4100_48926; amb caràcter previ a la justificació
del compliment de la finalitat; atesa la importància de l’activitat sanitària que desenvolupa l’agrupació, les
despeses que se’n deriven i les despeses constants que suporta l'associació.
Quart.- En la concessió i justificació de l'esmentada subvenció, es tendran en compte les següents
consideracions i obligacions de l’entitat beneficiària:
Per a la concessió de l'ajuda sol·licitada, s’ha de tenir en compte:
I. Aquesta subvenció, per a les activitats presentades, serà compatible amb la concessió d’altres ajuts 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.
II. Les activitats i despeses subvencionables correspondran a factures de l’any 2019 pagades durant l’any
2019.
III. Seran obligacions del beneficiari les previstes tant a l’art. 14 de la Llei general de subvencions, com a
l’art. 11 de la Llei de subvencions de la CAIB. I l'entitat beneficiària es compromet a executar totes i
cadascuna de les activitats subvencionables especificades a la memòria presentada.
IV. En el cas de les quantitats abonades amb caràcter previ o anticipat, vist que l’activitat de control de la
sanitat animal es considera d’interès públic i necessari per dur a terme les actuacions inherents a la
subvenció; es podrà realitzar sempre que, l’import total de les quantitats avançades pel fet subvencionat, es
justifiqui dins d’un termini no superior a tres mesos, comptant a partir de la data d’ingrés de la quantitat
avançada.
V. L'entitat beneficiària haurà de dur a terme les activitats subjectes de subvenció, i haurà de justificar-ne
l'execució dins el període esmentat a paràgraf anterior, mitjançant la presentació, davant el registre general
del Consell Insular d'Eivissa, de:
- Un informe/memòria de les activitats subvencionables realitzades, amb totes les activitats realitzades i les
despeses aplicables.
- Relació actualitzada d’explotacions ramaderes associades i censos, l’any 2019.
- Les factures originals o els documents acreditatius de totes les despeses o dels costos de les activitats
subvencionables realitzades, incloses en les memòria presentada; i document acreditatiu del seu pagament.
- Declaració del total d’ingressos i d’ajudes sol·licitades i concedides per part d’altres administracions, pels
mateixos conceptes; i tota aquella altra documentació que li sigui requerida per part del Consell insular
d'Eivissa.
- Liquidació d’ingressos i despeses de l’associació.
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VI. L'entitat es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme, si n’és el cas,
pels òrgans competents.
De la mateixa manera, per donar compliment al que disposa l’article 18.4 de la Llei 38/2003, l'entitat
sol·licitant es compromet a realitzar una publicitat adequada del caràcter públic del finançament efectuat per
part del Consell Insular d'Eivissa, de les activitats objecte de la subvenció.
VII. L’incompliment de les obligacions establertes a la normativa vigent per part del beneficiari pot donar lloc
al règim d’infraccions i sancions previstes legalment. L'entitat beneficiària està obligada a realitzar el
reintegrament de la quantitat de subvenció percebuda no justificada.
En el supòsit que no es justifiqui l’execució del total de les activitats subvencionades, segons la memòria
d'activitats presentada per l'entitat, es reduirà proporcionalment l’aportació econòmica del Consell Insular.
Per a l'avaluació i el càlcul del decrement de l’aportació econòmica es tendran en compte els següents
indicadors el grau d’execució dels diferents programes anuals de manteniment i recuperació de les races, el
grau d’execució dels diferents programes anuals de reconeixement de les noves races i el número
d’explotacions a les quals es presta servei tècnic, excepte si la manca d’actuació està justificada per motius
higiènics, sanitaris o tècnics; que serviran per fixar la quantia que al final ha de percebre l'entitat beneficiària
i l'import que ha de reintegrar; i, si escau, els interessos de demora corresponents. En qualsevol cas, una
reducció en el grau d’execució de fins el 5% es considera acceptable.

.../...»
Vist l’informe de seguiment emès l’11 de novembre de 2019 pel Sr. Masip Guiu, veterinari
d’aquesta Corporació, per donar compliment al que dicta l’article 88.3 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vist l’informe jurídic favorable emès al respecte el 21 de novembre de 2019 per la tècnica
d’administració general adscrita a la Secció d’Agricultura que informa que no hi ha cap objecció
jurídica per a la concessió de la subvenció nominativa a l’esmentada entitat.
Vist l’informe proposta favorable emès el 27 de novembre de 2019 pel cap de secció d’Agricultura.
Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134, de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136, de 18 de
setembre de 2010, correcció en BOIB núm.148, de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48, de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98, de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar la despesa de 30.000,00 € (trenta mil euros) amb càrrec a la partida
pressupostària 4100-48926 del vigent pressupost, i donar així compliment a l’objecte de la
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subvenció nominativa a favor de la Federació Pitiüsa de Races Autòctones (FEPIRA) per a l’any
2019.
Segon.- Aprovar la concessió d’una ajuda econòmica directa a l’entitat Federació Pitiüsa de
Races Autòctones, amb NIF G57582306, per a la realització d’activitats subvencionables incloses
dins la memòria i pressupost presentats, per tal de donar suport a les actuacions de foment de
races autòctones d'Eivissa en perill d'extinció i agrupacions racials; amb import total màxim de
30.000,00 € (trenta mil euros); amb càrrec a la partida pressupostària 4100-48926 del vigent
pressupost.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament d'un total de 10.577,75 € (deu mil cinc-cents
setanta-set euros i setanta-cinc cèntims) corresponents a despeses corrents, en base a les
despeses de les activitats subvencionables de factures de l’any 2019, justificades correctament;
amb càrrec a la partida pressupostària 4100-48926, a favor de l’esmentada entitat.
Quart.- Aprovar el pagament anticipat d'un total de 19.422,25 € (dinou mil quatre-cents vint-idos euros i vint-i-cinc cèntims), amb càrrec a la partida pressupostària 4100-48926; amb caràcter
previ a la justificació del compliment de la finalitat; atesa la importància de l’activitat sanitària que
desenvolupa l’agrupació, les despeses que se’n deriven i les despeses constants que suporta
l'associació.
Cinquè.- En la concessió i justificació de l'esmentada subvenció, es tendran en compte les
següents consideracions i obligacions de l’entitat beneficiària:
Per a la concessió de l'ajuda sol·licitada, s’ha de tenir en compte:
I. Aquesta subvenció, per a les activitats presentades, serà compatible amb la concessió d’altres
ajuts 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.
II. Les activitats i despeses subvencionables correspondran a factures de l’any 2019 pagades
durant l’any 2019.
III. Seran obligacions del beneficiari les previstes tant a l’art. 14 de la Llei general de subvencions,
com a l’art. 11 de la Llei de subvencions de la CAIB. I l'entitat beneficiària es compromet a
executar totes i cadascuna de les activitats subvencionables especificades a la memòria
presentada.
IV. En el cas de les quantitats abonades amb caràcter previ o anticipat, vist que l’activitat de
control de la sanitat animal es considera d’interès públic i necessari per dur a terme les actuacions
inherents a la subvenció; es podrà realitzar sempre que, l’import total de les quantitats avançades
pel fet subvencionat, es justifiqui dins d’un termini no superior a tres mesos, comptant a partir de
la data d’ingrés de la quantitat avançada.
V. L'entitat beneficiària haurà de dur a terme les activitats subjectes de subvenció, i haurà de
justificar-ne l'execució dins el període esmentat a paràgraf anterior, mitjançant la presentació,
davant el registre general del Consell Insular d'Eivissa, de:
- Un informe/memòria de les activitats subvencionables realitzades, amb totes les activitats
realitzades i les despeses aplicables.
- Relació actualitzada d’explotacions ramaderes associades i censos, l’any 2019.
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- Les factures originals o els documents acreditatius de totes les despeses o dels costos de les
activitats subvencionables realitzades, incloses en les memòria presentada; i document acreditatiu
del seu pagament.
- Declaració del total d’ingressos i d’ajudes sol·licitades i concedides per part d’altres
administracions, pels mateixos conceptes; i tota aquella altra documentació que li sigui requerida
per part del Consell insular d'Eivissa.
- Liquidació d’ingressos i despeses de l’associació.
VI. L'entitat es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme, si
n’és el cas, pels òrgans competents.
De la mateixa manera, per donar compliment al que disposa l’article 18.4 de la Llei 38/2003,
l'entitat sol·licitant es compromet a realitzar una publicitat adequada del caràcter públic del
finançament efectuat per part del Consell Insular d'Eivissa, de les activitats objecte de la
subvenció.
VII. L’incompliment de les obligacions establertes a la normativa vigent per part del beneficiari pot
donar lloc al règim d’infraccions i sancions previstes legalment. L'entitat beneficiària està obligada
a realitzar el reintegrament de la quantitat de subvenció percebuda no justificada.
En el supòsit que no es justifiqui l’execució del total de les activitats subvencionades, segons la
memòria d'activitats presentada per l'entitat, es reduirà proporcionalment l’aportació econòmica
del Consell Insular. Per a l'avaluació i el càlcul del decrement de l’aportació econòmica es tendran
en compte els següents indicadors el grau d’execució dels diferents programes anuals de
manteniment i recuperació de les races, el grau d’execució dels diferents programes anuals de
reconeixement de les noves races i el número d’explotacions a les quals es presta servei tècnic,
excepte si la manca d’actuació està justificada per motius higiènics, sanitaris o tècnics; que
serviran per fixar la quantia que al final ha de percebre l'entitat beneficiària i l'import que ha de
reintegrar; i, si escau, els interessos de demora corresponents. En qualsevol cas, una reducció en
el grau d’execució de fins el 5% es considera acceptable.
Sisè.- Notificar a l’entitat Federació Pitiüsa de Races Autòctones 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.
4. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb el pagament del conveni de col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del
Museu Etnogràfic d’Eivissa durant l’any 2019. Exp. 2019/00006504C
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Amb data 13 de setembre de 2019 el Consell Executiu va aprovar la signatura de l'esmentat
conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la
gestió i el finançament del Museu Etnogràfic d’Eivissa durant l'any 2019. Signatura que es va
materialitzar en data 7/10/2019, a la firma del qual, i amb data 18/10/2018, segons la base 4 del
conveni, es va fer un pagament parcial del 75% de l'ajuda vinculada al conveni.
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Aquest conveni es va preveure com a subvenció nominativa al Pressupost 2019 del Consell
Insular d’Eivissa i al Pla estratègic de subvencions per als anys 2018 i 2019 (aprovat per acord del
Consell Executiu en data 16 de març de 2018 i publicat al BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018)
amb una aportació màxima de 98.700 € per a l'any 2019 a càrrec de les partides pressupostàries
3360 48921 (63.700 €) i 3360 78903 (35.000 €) del pressupost de 2019.
En data 14/11/2019 (núm. RGE E/2019024829) la Fundació Illes Balears presentà el compte
justificatiu de l'activitat, la liquidació d'ingressos i despeses i la memòria de les activitats
realitzades.
Vist l'informe tècnic favorable sobre la justificació, la comprovació de la subvenció i de les
despeses subvencionables, sobre el compliment de l'objecte del conveni de col·laboració i sobre
l'adequació de la subvenció a l'art. 88.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el
reglament de la llei general de subvencions, emès per la tècnica superior d'activitats socioculturals
del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de data 25 de novembre de 2019.
Vist l'informe proposta del cap del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni de data 27 de
novembre de 2019.
D'acord amb el Decret de Presidència núm. 484/2019, de 16 de juliol de 2019, de determinació de
les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de
17.07.2019), que al seu art. 3.b, disposa que la competència per l’aprovació d’aquest pagament
vinculat amb l'esmentat conveni és del Consell Executiu.
En virtut de tot l’anterior, i de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell
Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-9-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010,
modificació en BOIB núm. 48, de 16-4-2016), amb caràcter previ a l’emissió del corresponent
informe de fiscalització previ, preceptiu i necessari, de la intervenció de la corporació, i per al cas
que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat, elevo al Consell Executiu la següent
PROPOSTA D'ACORD:
APROVAR l'autorització, el compromís de despesa, el reconeixement de l'obligació i el pagament
per un import total de 21.944,98 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 3360 48921
(14.620,41 €) i 3360 78903 (7.324,57 €) del pressupost de l'exercici 2019 a la Fundació Illes
Balears en compliment de les clàusules del conveni de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i la Fundació Illes Balears per a la gestió i el finançament del Museu Etnogràfic
d’Eivissa."
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 concessió de subvencions als ajuntaments per
al manteniment i millora en camins rurals 2018. Exp. 2018/00012188E
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vist l’expedient número 12188E de subvencions als ajuntaments de l’illa d’Eivissa per al
manteniment i millora en camins rurals 2018.
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Vist l’informe proposta favorable emès pel cap de secció d’Agricultura en data 3 de desembre de
2019 del tenor literal següent:
«.../...
Vista la proposta de resolució provisional d’ajudes econòmiques als ajuntaments de l’illa d’Eivissa
per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals, emesa pel cap de secció
d’Agricultura de data 12 de desembre de 2018, en la qual es proposa concedir una ajuda
econòmica a aquestes entitats, corresponent al 75% del cost de les actuacions previstes,
distribuïda de la següent manera: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, la quantitat de
79.253,97€; Ajuntament d’Eivissa, la quantitat de 1.905,75€; Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia, la quantitat de 51.776,27€; Ajuntament de Santa Eulària des Riu, la quantitat de
73.592,15€; Ajuntament de Sant Joan de Labritja, la quantitat de 32.115,56€. Així mateix, es va
proposar la concessió d’un pagament anticipat a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en la
quantitat de 73.592,15€ i, a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, en la quantitat de 32.115,56€,
el qual no es va fer efectiu.
Vistes les notificacions de la proposta de resolució provisional de concessió de les ajudes
anteriorment esmentades, en virtut de les quals es varen atorgar a les entitats sol·licitants 10 dies
comptadors des del dia següent al de recepció de les dites notificacions -tràmit d’audiència-, per a
que formulessin les al·legacions que consideressin oportunes, d’acord l’article 24.4 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist que en data 18 de febrer de 2019 (RGE núm. 2019002494), l’Ajuntament de Sant Joan de
Labritja va presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional de concessió de
subvenció – i pagament anticipat respecte d’aquesta entitat -, en les quals es manifesta que
s’havia detectat una errada de caràcter numèric i, que una vegada examinada la referida
proposta, s’observà errada en la quantitat de l’import econòmic sol·licitat per l’ajuntament i reflectit
en la proposta, què era 42.820,75 € quan realment havia de ser 49.938,55 €.
Vist que en 24 de juny de 2019, la tècnica d’administració general adscrita al Departament, emeté
informe jurídic respecte de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja,
tot fonamentant i concloent que efectivament s’havia produït un error numèric en la quantia
inicialment concedida, estant en realitat 49.938,55 euros, i no els 42.820,75 euros que es varen
indicar a l’informe tècnic emès en data 10 de desembre de 2018 realitzat per l’enginyer agrònom
del Departament, el qual ratificà aquesta errada al seu informe emès en data 29 de març de 2019 i
respecte de les al·legacions formulades per aquest ajuntament. Informe jurídic que va fonamentar
la correcció d’aquesta errada sobre la base del que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236
de 02.10.2015), que preveu, entre altres supòsits, que en qualsevol moment les administracions
públiques poden rectificar els seus errors aritmètics dels seus actes a instància dels interessats,
tot dient que, per tant, calia l’acceptació de les al·legacions presentades -atès que s’havien
presentat fora de termini atorgat en el tràmit d’audiència-, així com la seua estimació.
Vist que la comissió avaluadora de les ajudes, acordà en data 1 d’agost de 2019 i a la vista dels
informes tècnic emesos ,referits en paràgraf anterior, admetre les al·legacions i concedir a
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja una quantitat de 37.453,91 €, per la qual cosa, en
conseqüència, queda modificada la proposta de resolució provisional de data 12 de desembre de
2018.
Vist que en data 5 d’abril de 2019, el Departament d’Intervenció d’aquesta Corporació dóna per
comptabilitzada la retenció de crèdit per a aquest expedient d’ajudes econòmiques per al
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desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 (Núm. exp. comptable
ATM 2/2019000001178).
Vist l’informe tècnic emès en data 31 de juliol de 2019 per l’enginyer agrònom del Departament, de
seguiment, comprovació i justificació de les actuacions realitzades objecte de la línia d’ajuda per a
cadascun dels ajuntaments, en el qual figuren les quantitats a subvencionar a cadascuna de les
entitats locals en virtut de les comprovacions realitzades.
Vist que a dia de la data d’aquest informe-proposta tots els ajuntaments estan al corrent de les
seues obligacions amb la Seguretat Social i amb Hisenda, però tres d’aquestes entitats no estan
al corrent de les seues obligacions amb el Consell Insular d’Eivissa. Així, segons informe emès
per la Tresoreria de data 18 de novembre de 2019 (incorporat en aquest expedient), figuren com a
deutors d’aquesta Corporació l’Ajuntament de Sant Antony de Portmany i l’Ajuntament d’Eivissa.
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l’àmbit agrícola, ramader,
pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la seua
modificació al BOIB núm. 100 ext. De 30/06/2011 i, en concret, la base 4f que diu que per ser
beneficiari de les subvencions que atorgui aquest Consell en les dites matèries, s’haurà: «.../...
Estar al corrent de les seues obligacions econòmiques amb el Consell Insular d’Eivissa. El Consell
Insular d’Eivissa comprovarà d’ofici aquest requisit una vegada formulada la sol·licitud d’ajut
.../...», per tant, aquestes entitats no reuneixen la condició de beneficiàries de les ajudes previstes
en aquesta línia de subvenció. Així mateix, atès l’acord de Consell Executiu de data 8 de
novembre de 2019, el qual consta com a document en aquest expedient, en virtut del qual per
unanimitat de tots el seus membres es va 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 que hi consten, estant la quantitat total
a reintegrar a aquest Consell Insular de 1.569,96€. Per tant, en conformitat amb el que disposa
l’article 34.5 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, que diu literalment:
«.../... 5. No es pot fer el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no estigui al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o sigui deutor per
resolució de procedència de reintegrament.../:..», aquesta entitat no reuneix la condició de
beneficiària de l’ajuda prevista en aquesta línia de subvenció.
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9-03-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-03-2004).
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola,
ramader, pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la
seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.
Atès l’Acord del Consell Executiu del data 28 de setembre de 2018 del Consell Insular d’Eivissa,
d’aprovació de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l’illa d'Eivissa per a l'any 2018, publicades al BOIB núm. 124 de 09.10.2018, així com el
seu extracte identificador BDNS núm. 418192). La qual va ser modificada mitjançant acord del
Consell Executiu de data 10 de maig de 2019 i publicada al BOIB NÚM. 67 de 18 de maig de 2017
i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Insular d’EIvissa.
Atès l’Acord de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el
compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.
Atès el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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Atesa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per tot això, propòs al President del Consell Insular d’Eivissa, elevi al Consell Executiu del Consell
Insular d’Eivissa per a la seva aprovació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Excloure del procés de concessió i pagament de la línia d’ajudes als ajuntaments de l’illa
d’Eivissa per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals, segons convocatòria
específica publicada al BOIB núm. 124 de 09.10.2018 -així com el seu extracte-, per pèrdua de la
condició de beneficiari, respecte de les següents entitats i per les causes que específicament
s’indiquen:
- Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (CIF núm. P0704600F), consta com a deutor d’aquest
Consell Insular segons informe emès per la Tresoreria d’aquest Consell Insular, de data 18 de
novembre de 2019.
- Ajuntament d’Eivissa (CIF núm. P0702600H), consta com a deutor d’aquest Consell Insular
segons informe emès per la Tresoreria d’aquest Consell Insular, de data1 8 de novembre de 2019.
- Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (CIF núm. P0704800B), deutor d’aquest Consell Insular
en virtut d’acord del Consell Executiu, de data 8 de novembre de 2019, pel qual es va declarar la
procedència del 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 que hi consten, estant la quantitat total a reintegrar a aquest Consell Insular de
1.569,96€.
Segon. Aprovar la despesa i la concessió, i reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes
als ajuntaments que s’indiquen a continuació per a actuacions de manteniment i millora en els
camins rurals per a l’any 2018, que suposa una subvenció total de 97.993,76€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4100-76200, atès l’informe tècnic emès en data 31 de juliol de 2019 per
l’enginyer agrònom del Departament, de seguiment, comprovació i justificació de les actuacions
realitzades per aquestes entitats, i repartits de la següent manera:
- Ajuntament de Santa Eulària des Riu (CIF núm. P0705400J): 61.700,91 € (75% de l’import
elegible: 82.267,88 €).
- Ajuntament de Sant Joan de Labritja (CIF núm. P0705000H): 36.292,85 € (75 % import elegible:
48.390,46 €).
Alliberar el romanent no utilitzat d’aquesta ajuda que suposa un total de 146.006,24 € a càrrec
de l’aplicació pressupostària 4100-76200.
Tercer.- Notificar als interessats l’adopció de l’acord.
.../...»
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En virtut de les atribucions que tenc legalment conferides i amb caràcter previ a l’emissió del
corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la Intervenció de la Corporació, i
per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat, elevo al Consell Executiu com a
òrgan competent, l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Excloure del procés de concessió i pagament de la línia d’ajudes als ajuntaments de l’illa
d’Eivissa per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals, segons convocatòria
específica publicada al BOIB núm. 124 de 09.10.2018 -així com el seu extracte-, per pèrdua de la
condició de beneficiari, respecte de les següents entitats i per les causes que específicament
s’indiquen:
- Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (CIF núm. P0704600F), consta com a deutor d’aquest
Consell Insular segons informe emès per la Tresoreria d’aquest Consell Insular, de data 18 de
novembre de 2019.
- Ajuntament d’Eivissa (CIF núm. P0702600H), consta com a deutor d’aquest Consell Insular
segons informe emès per la Tresoreria d’aquest Consell Insular, de data 18 de novembre de 2019.
- Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (CIF núm. P0704800B), deutor d’aquest Consell Insular
en virtut d’acord del Consell Executiu, de data 8 de novembre de 2019, pel qual es va declarar la
procedència del 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 que hi consten, estant la quantitat total a reintegrar a aquest Consell Insular de
1.569,96€.
Segon. Aprovar la despesa i la concessió, i reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes
als ajuntaments que s’indiquen a continuació per a actuacions de manteniment i millora en els
camins rurals per a l’any 2018, que suposa una subvenció total de 97.993,76€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4100-76200, atès l’informe tècnic emès en data 31 de juliol de 2019 per
l’enginyer agrònom del Departament, de seguiment, comprovació i justificació de les actuacions
realitzades per aquestes entitats, i repartits de la següent manera:
- Ajuntament de Santa Eulària des Riu (CIF núm. P0705400J): 61.700,91 € (75% de l’import
elegible: 82.267,88 €).
- Ajuntament de Sant Joan de Labritja (CIF núm. P0705000H): 36.292,85 € (75 % import elegible:
48.390,46 €).
Alliberar el romanent no utilitzat d’aquesta ajuda que suposa un total de 146.006,24 € a càrrec
de l’aplicació pressupostària 4100-76200.
Tercer.- Notificar als interessats l’adopció de l’acord."
Atès que amb posterioritat a la data de la proposta, aquest Consell Insular ha tengut coneixement
per part del ajuntaments que constava que no estaven al corrent de pagament, aquesta incidència
s’ha esmenat, es deixa, de moment sobre la taula aquest assumpte perquè es tramiti el pagament
que sigui escaient a tots els ajuntaments i s'interromprà la sessió per reprendre-la al llarg del matí,
quan estiga degudament fiscalitzat per la Intervenció.
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6. Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en
relació amb la concessió d’una subvenció nominativa a la Mancomunitat Intermunicipal de
Serveis Públics Insulars per a la Xarxa Insular de Deixalleries. Exp. 2019/0010852Q
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vist l’expedient tramitat pel Departament de Medi Ambient per a l’atorgament d’una subvenció
directa a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars per a la gestió de la Xarxa
Insular de Deixalleries i el conveni entre el Consell Insular d’Eivissa i la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis Públics Insulars proposat per a instrumentar la concessió de
l’esmentada subvenció.
Atès que al Pla Estratègic de Subvencions pels anys 2018/2019 (BOIB núm. 37 de data 24 de
març de 2018), modificat mitjançant Resolució del conseller executiu del Departament d'Economia
i Hisenda en data 24 de maig de 2018 (BOIB núm. 70 de data 7 de juny de 2018), es preveu
l’atorgament d’una subvenció directa per a la Xarxa Insular de Deixalleries per import de 60.000 €,
que així mateix ve contemplada en pressupostos generals del CIE com a subvenció nominativa.
Atesa la sol·licitud de subvenció presentada per la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis
Públics Insulars en data 14 de novembre de 2019 (RGE:2019024789) per al sosteniment de
l’activitat de la Xarxa Insular de Deixalleries desenvolupada l’any 2018, que consta a l’expedient,
així com la resta de documentació.
Atès l’informe emès pel tècnic del Departament Medi Ambient en data 15 de novembre de 2019, i
que consta a l’expedient.
Atès el conveni la signatura del qual es proposa per instrumentar la concessió de la subvenció,
l’informe jurídic del qual se subsumeix dins l’informe proposta emès per la cap de secció del
Departament de Medi Ambient (que té atribuïdes així mateix les funcions d’assessoria jurídica del
departament).
Vist l’informe – proposta, de data 28 de novembre de 2019, signat per la cap de secció del
Departament de Medi Ambient.
Atès allò disposat a l’apartat tercer apartats b) i c) del Decret de Presidència 2019000484 de
determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa
(BOIB 98 de 17 de juliol de 2019) així com a l’article 72.d) del Reglament Orgànic del Consell
Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, del 18 de setembre de 2010, correcció d’errors en BOIB 148 de
14/10/2010 i modificació en BOIB 48 de 16/04/2016), correspon al Consell Executiu, a proposta
del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, la concessió de la
subvenció de què es tracta així com l’aprovació del conveni que es proposa per a la seua
instrumentació.
Per tot l’anterior el conseller executiu que subscriu, vist el que disposa l’article 72.d) del
Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, del 18 de setembre de 2010,
correcció d’errors en BOIB 148 de 14/10/2010 i modificació en BOIB 48 de 16/04/2016), en virtut
de les facultats que tinc conferides pel Decret de Presidència 2019000471 de 10 de juliol,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95, de
11 de juliol de 2019) i amb caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització
previ, preceptiu i necessari, de la Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’informe esmentat
sigui favorable i de conformitat, sotmet a la consideració del Consell Executiu d’aquesta
Corporació l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció directa nominativa per import de SEIXANTA-MIL
EUROS (60.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 1700 48912 a la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis Públics Insulars d’Eivissa per a la gestió de la Xarxa Insular de
Deixalleries.
SEGON.- Aprovar el Conveni que consta a l’expedient per formalitzar i regular els termes de la
subvenció, així com la seua signatura per part de la Presidència del CIE.
TERCER.-Publicar aquesta subvenció de Consell Insular d’Eivissa a la Mancomunitat
Intermunicipal de Serveis Insulars per al manteniment de la Xarxa Insular de Deixalleries a la
Base de Dades Nacionals de Subvencions una vegada concedida.
QUART.- Reconèixer l’obligació derivada de la concessió de la subvenció concedida per import de
SEIXANTA-MIL EUROS (60.000 €) i procedir al seu pagament. Aquesta quantitat es pagarà en un
únic abonament, a partir de l’adopció de l’acord de concessió."
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 l’expedient, tramitat per
a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, 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
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Donada compte de l’expedient de contractació núm. 2019/00017641C, incoat per a l'adjudicació
del servei de redacció del projecte de traçat i constructiu per al condicionament de la carretera EI700 entre Sant Josep de Sa Talaia i Sant Antoni de Portmany.
Vista la retenció del crèdit adequada i suficient.
Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria General de la Corporació en data 04/12/2019.
Vist l’informe proposta del Servei de Contractació, de data 04/12/2019.
Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, amb caràcter previ a l'emissió del corresponent
informe de fiscalització prèvia, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16/07/2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm.
98 de 17/07/2019) i Decret de Presidència núm. 2019000471 i 2019000472, de data 10/07/2019,
de creació de departaments (BOIB núm. 95 de 11/07/2019) i l'article 72 del Reglament orgànic
d'aquesta corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010,
modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016), eleva al Consell Executiu d’aquest Consell Insular–
en tant que òrgan de contractació en el contracte de referència- la següent:
PROPOSTA
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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 .
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 306.579,70 € (sense IVA), al qual li
correspon en concepte d’IVA (21 %) la quantitat de 64.381,74 €, amb un pressupost total de
370.961,44 €, amb càrrec a la partida pressupostària 4530.60900 i amb la distribució per
anualitats que s'indica a continuació:

Any
2019.

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

370.961,44 €

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.
8. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’adquisició per
expropiació forçosa urgent dels béns i drets afectats pel "Projecte de condicionament de
tres glorietes de la E-30 a Sant Antoni de Portmany", al terme municipal de Sant Antoni de
Portmany: relació de béns, drets i propietaris després de les actes prèvies a l’ocupació,
dipòsits previs a la ocupació, indemnització per la immediata ocupació i actes d’ocupació.
Exp. 2019/00005423C
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Antecedents
Primer.- El projecte de "Projecte de condicionament de tres glorietes de la E-30 a Sant Antoni de
Portmany”, va ser aprovat per acord del Consell Executiu de data 11 d'octubre de 2018, que va
ser publicat al BOIB núm. 140 del dia 8 de novembre de 2018.
Segon.- En data 23 d’abril de 2019, la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat
del Consell Insular va aprovar inicialment la relació individualitzada dels béns i drets afectats per
l’expropiació esmentada a l’assumpte, iniciar els tràmits adients per tal de sol·licitar al Govern de
les Illes Balears la declaració d’urgència en l’ocupació així com practicar els tràmits d’informació
pública.
El Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en sessió celebrada en data 20 de setembre de
2019, aprovà definitivament la relació individualitzada de béns i drets afectats pel projecte
esmentat, així com sol·licitar al Govern de les Illes Balears la declaració d’urgència en l’ocupació
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dels béns i drets afectats per aquest projecte als efectes de l’article 52 de la Llei d’Expropiació
Forçosa.
Tercer.- Per Acord de Consell de Govern de data 18 d'octubre de 2019, publicat al BOIB núm. 142
de data 19 d'octubre de 2019, es va autoritzar l'ocupació urgent dels terrenys afectats per
l'expropiació relativa a l'esmentat projecte.
Fonaments de dret
Primer.- D’acord amb allò establert a l’article 52.4ª de la Llei d’Expropiació Forçosa, s’han aixecat
les Actes prèvies a l’ocupació el dia 19 de novembre de 2019, la qual cosa ha donat com a
resultat el llistat que es relaciona com a Annex I.
Segon.- D’acord amb l’establert a l’article 52.4ª i 5ª de la Llei d’Expropiació Forçosa, s’han
redactat els “Fulls de dipòsits previs a l’ocupació” i els “Fulls d’indemnització per la immediata
ocupació dels béns i drets afectats”, elaborats pels perits designats a l’efecte i, tot d'acord amb les
actes prèvies, que ha donat com a resultat el llistat que es relaciona com a Annex II.
Tercer.- D’acord amb els articles 65 i 72 del Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa, i el
Decret de Presidència de data 10 de juliol de 2019, d’Estructura del Govern del Consell Insular
d’Eivissa i creació de Departaments, s'atribueix la matèria d'expropiacions al Departament de
Gestió del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, i per tant correspon al
conseller executiva del Departament la proposta al Consell Executiu per a la seva aprovació,
d'acord amb l'apartat tercer K del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol de
2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular
d'Eivissa.
Atès l'informe proposta del cap de la Secció d'Expropiacions de data 27 de novembre de 2019.
D’acord amb tot l’anterior, i en ús de les facultats que tenc conferides, s'eleva al Consell Executiu
la següent
PROPOSTA
PRIMER.- Aprovar i autoritzar la despesa i el pagament (o consignació, si n’és el cas, a la Caixa
General de Dipòsits) als propietaris i titulars de drets que es relacionen a l’annex I, pels conceptes
i imports que es fan constar individualment a l’annex II, d’acord amb els “Fulls de dipòsits previs a
l’ocupació” i els “Fulls d’indemnització per la immediata ocupació dels béns i drets afectats”, per
una quantitat total de 26.745,85 € (vint-i-sis mil set-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-cinc
cèntims).
SEGON.- Seguidament procedir a aixecar les corresponents actes d’ocupació i a l’ocupació
material dels béns de que es tracti d’acord amb allò establert als articles 52.6ª, 53 i concordants
de la Llei d’Expropiació Forçosa.

ACORD
Primer.- Denegar la sol·licitud de CITRECO, S.L. (RGE 20867 de data 30-09-2019) per no
constar al Registre Insular Agrari (RIA) dins el termini de presentació de sol·licitud d’ajuda i per
tant, no compleix el requisit de ser titular d’explotació agrària tal com estableix el punt 3 de la línia
d’ajuda a) ajudes a l’agricultura ecològica de la Convocatòria d’ajudes específiques per al
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desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, (Identificador BDNS
núm. 471140), publicada al BOIB núm. 119 en data 29-08-2019.
Segon.- Aprovar la despesa de 11.319,50 € (ONZE MIL TRES-CENTS DINOU EUROS I
CINQUANTA CÈNTIMS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent
pressupost, i donar així compliment a l’objecte de la línia d’ajudes a l’AGRICULTURA
ECOLÒGICA de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019.
Tercer.- Aprovar la concessió de les següents sol·licituds d’ajuda per a la l’AGRICULTURA
ECOLÒGICA a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019, que suposa una subvenció
total de 11.319,50 € (ONZE MIL TRES-CENTS DINOU EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4100-47900, distribuïts per sol·licitants segons la següent
relació i que compleixen tots els requisits i presenten tota la documentació que l’esmentada
convocatòria exigeix:
El romanent no utilitzat d’aquesta ajuda suposa un total de 4.680,50 € (QUATRE MIL SIS-CENTS
VUITANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS) a càrrec de l’aplicació pressupostària
4100-47900.
Quart.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques per al foment de
l’agricultura ecològica per a l’any 2019 relacionades al punt tercer.
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.
10. Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per a les
entitats agràries amb programes fitosanitaris. Línia c) de la convocatòria d’ajudes
específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any
2019. Exp. 2019/00016349Q
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vist l’expedient que tramita el Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal,
relatiu a les sol·licituds d’ajudes econòmiques per les cooperatives agràries de l’illa d’Eivissa per
l’any 2019.
Vist l'informe tècnic elaborat per la Sra. Eva Tur Torres en data 13 de novembre de 2019,
enginyera tècnica agrícola adscrita aquest Departament respecte de les sol·licituds presentades.
Vist el acta núm. 1 de la Comissió avaluadora de les ajudes específiques per al desenvolupament
de l’àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019, celebrat el 14 de novembre de 2019, a
efectes de valorar les sol·licituds de les ajudes per a les entitats agràries amb programes
fitosanitaris.
Vista la proposta de resolució provisional de data 18 de novembre de 2019 sobre la concessió de
subvenció a les cooperatives agràries que informa favorablement sobre la concessió a l’ADV
S.C.L. AGRÍCOLA SANT ANTONI amb NIF núm. F07013444, un total de 18.754,75 €; a
AGROEIVISSA SOCIEDAD COOPERATIVA amb NIF núm. F07887805 20.292,66 €; i a l’
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AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL I SANITARI DE L’OLIVAR D’EIVISSA amb NIF núm.
G575944640, 18.000 €.
Vistes les notificacions de la proposta de resolució provisional sobre les subvencions a les entitats
agràries amb programes fitosanitaris, que atorguen als sol·licitants, 10 dies comptadors des del
dia següent al de recepció de les esmentades notificacions per a que formulessin les al·legacions
que consideressin oportunes, d’acord l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions; S’inclou a l’expedient escrits de data 2 de desembre de 2019 de les entitats
beneficiàries expressant que no efectuaran al·legacions ni aportaran nous documents o
justificacions; es dona per realitzat el tràmit d’audiència.
Atès que en conseqüència, la proposta de resolució provisional de concessió de l’ajuda a les
cooperatives agràries de data 18 de novembre de 2019, esdevé definitiva.
Vist l’informe proposta del cap de secció d’Agricultura de data 3 de desembre de 2019 sobre la
concessió i el pagament de les subvencions a les cooperatives agràries d’Eivissa per l’any 2019.
Vist que en data 24 de juliol de 2019, el Departament d’Intervenció d’aquesta Corporació dóna per
comptabilitzada la retenció de crèdit per a aquest expedient d’ajudes econòmiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 (Núm. exp. comptable
ATM 2/2019000003242)
Vist l’informe de data 3 de desembre de 2019 sobre l’estat del seguiment de la subvenció a les
entitats interessades a la línia d’ajuda a les cooperatives agràries, en compliment de l’art. 88.3. del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal de fer efectiu
el pagament per un import de 57.047,41 € euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 410047900.
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9-03-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-03-2004).
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola,
ramader, pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la
seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.
Vist l’Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, del dia 16 d’agost de 2019
d’aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 i corresponent extracte que es publicà al BOIB núm. 119
en data 29-08-2019.
Atès l’Acord de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el
compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Atesa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136 de 18 de setembre
de 2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48 de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la despesa de 57.047,41 € (CINQUANTA-SET MIL QUARANTA-SET EUROS I
QUARANTA-UN CÈNTIMS), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent
pressupost, i donar així compliment a l’objecte de la línia d’ajuda c) ENTITATS AGRÀRIES AMB
PROGRAMES FITOSANITARIS de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament
de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019.
Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades per a les ENTITATS AGRÀRIES AMB
PROGRAMES FITOSANITARIS, que suposa una subvenció total de 57.047,41 € (CINQUANTASET MIL QUARANTA-SET EUROS I QUARANTA-UN CÈNTIMS), a càrrec de l’aplicació
pressupostària 4100-47900 del vigent pressupost, distribuïts per sol·licitants segons la següent
relació i que compleixen tots els requisits i presenten tota la documentació que exigeix
convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2019:
A l’ADV S.C.L. AGRÍCOLA SANT ANTONI amb NIF núm. F07013444, un total de 18.754,75 €,
per al pagament del salari i despeses de Seguretat Social corresponent al tècnic contractat per
l’entitat i per a l’adquisició de material per a la utilització de fauna auxiliar per al control de
plagues.
A AGROEIVISSA SOCIEDAD COOPERATIVA amb NIF núm. F07887805, un total de 20.292,66
€, per al pagament del salari i despeses de Seguretat Social corresponent al tècnic contractat per
l’entitat i per a l’adquisició de material per a la utilització de fauna auxiliar per al control de
plagues.
A l’AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL I SANITARI DE L’OLIVAR D’EIVISSA amb NIF núm.
G575944640, un total de 18.000,00.- €, per al pagament del salari i despeses de Seguretat Social
corresponent al tècnic contractat per l’entitat.
El romanent no utilitzat d’aquesta ajuda suposa un total de 12.952,59 € en l’aplicació
pressupostària 4100-47900.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques a les ENTITATS
AGRÀRIES AMB PROGRAMES FITOSANITARIS, relacionades al punt segon.
Quart.- Notificar als interessats l’adopció de l’acord."
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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.
11.1 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000946, de data 5 de desembre de 2019, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de les obres del "Projecte d’instal·lació planta
fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa a "Seu del Consell II". Exp.
2019/00019709H
"El president, en virtut de les facultats que té conferides pel Decret de Presidència de dia 8 de
juliol de 2015 (BOIB núm. 103, de 10/07/2015),
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
Del Decret de Presidència, núm. 2019000946, de data 05/12/2019, acordant l’aprovació de
l’expedient de contractació núm. 2019/000019709H, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, de les obres del "Projecte d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta
connectada a la xarxa a "seu del Consell II", TM d'Eivissa, propietat del Consell Insular d'Eivissa",
que es transcriu literalment:
"(.../...)
Donada compte de l’expedient de contractació núm. 2019/000019709H, incoat per adjudicar les obres
del "Projecte d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa a "seu del Consell
II", TM d'Eivissa, propietat del Consell Insular d'Eivissa".
Vista la retenció de crèdit adequat i suficient.
Vist l'informe jurídic de Secretaria General, de data 02/12/2019.
Vist l’informe proposta del Servei de Contractació, de data 03/12/2019.
Vista la proposta de la consellera executiva del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures
Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, de data 03/12/2019.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Intervenció amb caràcter merament formal i no
material, de data 04/12/2019.
Sobre la base de tot l’anterior, aquesta Presidència, de conformitat amb l'establert al Decret de
Presidència núm. 2019000484, de data 16/07/2019, d'estructura del govern del Consell Insular
d'Eivissa (BOIB núm. 98 de 17/07/2019) i Decret de Presidència núm. 2019000471 i 2019000472, de
data 10/07/2019, de creació de departaments (BOIB núm. 95 de 11/07/2019) i l'article 72 del
Reglament orgànic d'aquesta corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148
de 14/10/2010, modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016),
DECRET
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres del "Projecte d'instal·lació planta fotovoltaica
sobre coberta connectada a la xarxa a "seu del Consell II", TM d'Eivissa, propietat del Consell Insular
d'Eivissa", que incorpora els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que regiran el contracte i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
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Segon.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte pel
procediment obert.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 114.728,65 € (sense IVA), al qual li
correspon en concepte d’IVA (21%) la quantitat de 24.093,02 €, amb un pressupost total de 138.821,67
€, amb càrrec a la partida pressupostària 4220-62201 de l'any 2019.
Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de l’oportú
contracte.
(.../...)"

Els membres presents queden assabentats.
11.2 Comunicació del president, per donar compte del Decret de Presidència núm.
2019000945, de data 5 de desembre de 2019, en relació amb l’expedient tramitat per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de les obres del "Projecte d’instal·lació planta
fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa a "Serveis Socials cas Serres". Exp.
2019/00019716W
"El president, en virtut de les facultats que té conferides pel Decret de Presidència de dia 8 de
juliol de 2015 (BOIB núm. 103, de 10/07/2015),
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
Del Decret de Presidència, núm. 2019000945, de data 05/12/2019, acordant l’aprovació de
l’expedient de contractació núm. 2019/000019716W, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, de les obres del "Projecte d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta
connectada a la xarxa a "serveis socials cas Serres", TM d'Eivissa, propietat del Consell Insular
d'Eivissa", que es transcriu literalment:
"(.../...)
Donada compte de l’expedient de contractació núm. 2019/000019716W, incoat per adjudicar les obres
del "Projecte d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa a "serveis socials
cas Serres", TM d'Eivissa, propietat del Consell Insular d'Eivissa".
Vista la retenció de crèdit adequat i suficient.
Vist l'informe jurídic de Secretaria General, de data 02/12/2019.
Vist l’informe proposta del Servei de Contractació, de data 03/12/2019.
Vista la proposta de la consellera executiva del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures
Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, de data 03/12/2019.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Intervenció amb caràcter merament formal i no
material, de data 04/12/2019.
Sobre la base de tot l’anterior, aquesta Presidència, de conformitat amb l'establert al Decret de
Presidència núm. 2019000484, de data 16/07/2019, d'estructura del govern del Consell Insular
d'Eivissa (BOIB núm. 98 de 17/07/2019) i Decret de Presidència núm. 2019000471 i 2019000472, de
data 10/07/2019, de creació de departaments (BOIB núm. 95 de 11/07/2019) i l'article 72 del
Reglament orgànic d'aquesta corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148
de 14/10/2010, modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016),
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DECRET
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres del "Projecte d'instal·lació planta fotovoltaica
sobre coberta connectada a la xarxa a "serveis socials cas Serres", TM d'Eivissa, propietat del Consell
Insular d'Eivissa", 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.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 118.636,58 € (sense IVA), al qual li
correspon en concepte d’IVA (21%) la quantitat de 24.913,68 €, amb un pressupost total de 143.550,26
€, amb càrrec a la partida pressupostària 4220-62201 de l'any 2019.
Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de l’oportú
contracte.
(.../...)"

Els membres presents queden assabentats.
Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha catorze assumptes que no han
estat inclosos en l’ordre del dia per haver estat lliurats fora de termini i que en cas de ser tractats
se n’hauria de declarar prèviament la urgència, i que son els següents:
- Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per al foment de l’ús
de materials biodegradables en encoixinament agrícola. Línia e) de la convocatòria d’ajudes
específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.
Exp. 2019/00016922Z
- Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, línia g) Ajudes per a
la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters
de secà tradicionals. Exp. 2019/00016938F
- Proposta del president, en relació amb la rectificació de l’acord de Consell Executiu 2019000334
de data 8 de novembre de 2019 de concessió i pagament d’ajudes específiques per al
desenvolupament de la caça any 2019, línia millora de vedats de caça. Exp. 2019/00014733X
- Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per a les cooperatives
agràries. Línia b) de la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural
i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019. Exp. 2019/00016348S
- Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, línia j) Ajudes per a
les noves incorporacions a les cooperatives agràries. Exp. 2019/00016945Z
- Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes per la pèrdua d’animals
reproductors de les espècies ovina i/o caprina com a conseqüència d’atac de cans, línia f) de la
convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa
d’Eivissa per a l’any 2019. Exp. 2019/00017553R
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- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en substitució de la consellera executiva del
Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el Conveni de col·laboració
entre el Consell Insular d’Eivissa i Leader (Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i
Pesquer d’Eivissa i Formentera) que instrumentalitza una subvenció directa per a l’execució del
"Procés d’enfortiment d’entitats sense ànim de lucre d’intervenció social d’Eivissa" per a l’any
2019. Exp. 2019/00013812D
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’adjudicació del contracte
tramitat per al servei per al servei de dues unitats mòbils per a la inspecció tècnica periòdica de
vehicles a l’illa d’Eivissa. Exp. 2019/00015211D
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la modificació i adaptació del Pla
Parcial del sector 4.14 de les normes subsidiàries de Sant Josep de Sa Talaia. (Exp. 114E/2018).
Exp. TAO 2019/00018588R
- 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 senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular
d’Eivissa. Exp. 2019/00014516T
- Proposta del president, en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions
derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa per la
celebració de l’esdeveniment Fira Eivissa Medieval per les edicions dels anys 2018 i 2019. Exp.
2019/00003357R
- Proposta del president, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell Insular
d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 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.
2019/00008563D
- Proposta del president, en relació amb la concessió i pagament de la línia d’ajudes per pal·liar
els efectes de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.
Exp. 2019/00016946S
- 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’autorització i disposició de la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2019, en
diversos expedients de contractació d’obres i serveis del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00019844S
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
12. Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per al foment
de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola. Línia e) de la convocatòria
d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa
per a l’any 2019. Exp. 2019/00016922Z
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Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l’informe favorable de concessió provisional, de la tècnic adscrita al Departament de Turisme,
Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal, emès en data 6 de novembre de 2019.
Vista la proposta de resolució provisional sobre la concessió d’ajuda per al foment de l’ús de
materials biodegradables en encoixinament agrícola de data 6 de novembre de 2019 que informa
favorablement sobre la concessió i el pagament d’una ajuda econòmica per un total de 6.328,79 €
(SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4100-47900; així mateix informa favorablement sobre la denegació de
les sol·licituds de José Prats Prats (RGE 20349 de 25-09-2019) i Citreco, S.C.P. J57997652
(RGE 20869 de 30-09-2019), per no constar al Registre Insular Agrari (RIA) dins el termini de
presentació de sol·licitud d’ajuda i per tant, no complir el requisit de ser titular d’explotació agrària
tal com estableix el punt 3 de la línia d’ajuda e) Ajudes per al foment de l'ús de materials
biodegradables en encoixinament agrícola de la Convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.
Vistes les notificacions de la proposta de resolució provisional sobre les ajudes per al foment de
d’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, que atorguen als sol·licitants, 10 dies
comptadors des del dia següent al de recepció de les esmentades notificacions per a que
formulessin les al·legacions que consideressin oportunes, d’acord l’article 24.4 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist que, consultat el registre d’entrada d’aquest departament, pel període de 10 dies des del dia
següent a la recepció de les notificacions esmentades anteriorment, cap dels interessats ha
presentat al·legacions a la concessió provisional de la línia e) foment de l'ús de materials
biodegradables en encoixinament agrícola de la convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.
Vist que en data 24 de juliol de 2019, el Departament d’Intervenció d’aquesta Corporació dóna per
comptabilitzada la retenció de crèdit per a aquest expedient d’ajudes econòmiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 (Núm. exp. comptable
ATM 2/2019000003242)
Vist l’informe de data 2 de desembre de 2019 sobre l’estat del seguiment de la subvenció a les
persones interessades a la línia d’ajuda per al foment de l'ús de materials biodegradables en
encoixinament agrícola, en compliment de l’art. 88.3. del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, per tal de fer efectiu el pagament per un import de 6.328,79 €
(SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS).
Vist l’informe de la tècnica del Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal
emès a data 11 de desembre de 2019, de rectificació d’error de càlcul de la quantia de concessió i
pagament d’ajudes econòmiques per al foment de l’ús de materials biodegradables en
encoixinament agrícola. Línia e) de la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament
de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019; error advertit concretament sobre la
quantia de subvenció al Sr. Pedro Torres Torres a qui correspon la quantia de 1.354,01 €. Així, la
quantia total d’ajuda per a la línia objecte d’informe suposa una subvenció de 6.253,78 € (SIS MIL
DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I SETANTA-VUIT CÈNTIMS), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4100-47900. Així mateix, i de conformitat amb l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es prescindeix del tràmit d'audiència al Sr. Pedro Torres
Torres ja que no figura en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions
i proves que les adduïdes per l’interessat, ja que la quantia de subvenció sol·licitada (RGE 20350
de data 25-09-2019) és igual a la calculada.
Acta 53/19 Consell Executiu

Pàgina 23 de 78

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

Vista la proposta de la tècnica d’administració general d’Agricultura de data 11 de desembre de
2019, de resolució d’ajudes econòmiques per al foment de l'ús de materials biodegradables en
encoixinament agrícola per a l’any 2019, que suposa una subvenció total de 6.253,78 € (SIS MIL
DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I SETANTA-VUIT CÈNTIMS) a càrrec de l’aplicació
pressupostària 4190-48900 del vigent pressupost de l’any 2019.
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9-03-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-03-2004).
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola,
ramader, pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la
seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.
Vist l’Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, del dia 16 d’agost de 2019
d’aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 i corresponent extracte que es publicà al BOIB núm. 119
en data 29-08-2019.
Atès l’Acord de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el
compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Atesa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136 de 18 de setembre
de 2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48 de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Denegar les sol·licituds de les persones que es relacionen a continuació per no constar
al Registre Insular Agrari (RIA) dins el termini de presentació de sol·licitud d’ajuda i per tant, no
compleixen el requisit de ser titular d’explotació agrària tal com estableix el punt 3 de la línia
d’ajuda e) Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola de
la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa
d’Eivissa per a l’any 2019, (Identificador BDNS núm. 471140), publicada al BOIB núm. 119 en data
29-08-2019):
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Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades per al FOMENT DE L’ÚS DE
MATERIALS BIODEGRADABLES EN ENCOIXIMANEMT AGRÍCOLA, que suposa una subvenció
total de 6.253,78 € (SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I SETANTA-VUIT
CÈNTIMS), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent pressupost, distribuïts
per sol·licitants segons la següent relació i que compleixen tots els requisits i presenten tota la
documentació que exigeix convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit
rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019:
El romanent no utilitzat d’aquesta ajuda suposa un total de 5.746,22 € (CINC MIL SET-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS I VINT-IDOS CÈNTIMS) a càrrec de l’aplicació pressupostària 410047900.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques per al FOMENT DE
L’ÚS DE MATERIALS BIODEGRADABLES EN ENCOIXIMANEMT AGRÍCOLA, relacionades al
punt segon.
Quart.- 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.
13. Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, línia g) Ajudes
per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i
arbres fruiters de secà tradicionals. Exp. 2019/00016938F
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l’informe favorable de concessió provisional, de la tècnic adscrita al Departament de Turisme,
Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal, emès en data 14 de novembre de 2019.
Vista la proposta de resolució provisional sobre la concessió d’ajuda per a la conservació de
varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà
tradicionals a l'àmbit de l'illa d'Eivissa, l’any 2019 del cap de secció d’Agricultura de data 14 de
novembre de 2019 que informa favorablement sobre la concessió i el pagament d’una ajuda per
un total de 28.721,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4100-47900. Així mateix, informa
favorablement denegar les sol·licituds de José Ramón Prats (RGE 20479 de 26-09-19), Eulalia
Torres Marí (RGE 20525 de 26-09-19) i Francisco Planells Ribas (RGE 20656 de 27-09-19),
per no ser aquestes persones titulars d’explotació agrària i per tant, no complir l’objecte de l’ajuda
tal com indica el punt 1 de la línia g) Ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de
cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals de la Convocatòria d’ajudes
específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019,
(Identificador BDNS núm. 471140), publicada al BOIB núm. 119 en data 29-08-2019.
Vistes les notificacions de la proposta de resolució provisional de concessió de les ajudes
anteriorment esmentades que atorguen als sol·licitants, 10 dies comptadors des del dia següent al
de recepció de les esmentades notificacions per a que formulessin les al·legacions que
consideressin oportunes, d’acord l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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Vist que, consultat el registre d’entrada d’aquest departament, pel període de 10 dies des del dia
següent a la recepció de les notificacions esmentades anteriorment, només existeix la presentació
d’al·legacions a la denegació de l’ajuda al Sr. Francisco Planells Ribas; Al·legacions que
presentà el Sr. Francisco Planells Cardona 41443784S indicant que havia presa errònia de dades
en la presentació de l’ajuda.
Vist l’informe favorable de la tècnica agrícola adscrita al Departament de Turisme, Medi Rural i
Marí i Cooperació Municipal de data 2 de desembre de 2019 que informa favorablement sobre no
considerar les al·legacions anteriorment esmentades i per tant no modificar la proposta de
resolució provisional del cap de Secció d’Agricultura de data 14-11-2019. Així mateix referent la
tècnica es pronuncia en referència a la quantia destinada a aquesta línia d’ajuda que és de
18.000,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900, i el punt 2 de les disposicions
generals de la Convocatòria per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader per a l’any 2019
(BOIB núm. 119, de 29 d’agost de 2019), que regeix l’ajuda, estableix que en el cas que, dins del
mateix capítol, una línia no esgoti el pressupost que s’estableixi, s’imputarà la quantia sobrant a
les línies que l’hagin esgotat. Existeix romanent suficient per a cobri la present línia, segons ve
indicat a l’informe tècnic de data 13-11-2019 sobre l’ajuda a les entitats agràries amb programes
fitosanitaris que diu: «.../... El romanent no utilitzat d’aquesta ajuda suposa un total de 12.952,59
€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900.../...»
Vist que en data 24 de juliol de 2019, el Departament d’Intervenció d’aquesta Corporació dóna per
comptabilitzada la retenció de crèdit per a aquest expedient d’ajudes econòmiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 (Núm. exp. comptable
ATM 2/2019000003242).
Vist l’informe de data 2 de desembre de 2019 sobre l’estat del seguiment de la subvenció als
titulars d’explotació agràries sol·licitants d’ajuda, en compliment de l’art. 88.3. del Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal de fer efectiu el pagament per
un import de 28.721,00 €.
Vista la proposta del cap de secció d’Agricultura de data 2 de desembre de 2019, de resolució
d’ajudes econòmiques per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc
d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals a l'àmbit de l'illa d'Eivissa, l’any 2019, que
suposa una subvenció total de 28.721,00 € (VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS) a
càrrec de l’aplicació pressupostària 4190-47900 del vigent pressupost de l’any 2019.
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9-03-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-03-2004).
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola,
ramader, pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la
seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.
Vist l’Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, del dia 16 d’agost de 2019
d’aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 i corresponent extracte que es publicà al BOIB núm. 119
en data 29-08-2019.
Atès l’Acord de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el
compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
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Atesa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136 de 18 de setembre
de 2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48 de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Denegar les sol·licituds que es relacionen a continuació, per no ser titulars d’explotació
agrària i per tant no compleixen l’objecte de l’ajuda tal com indica el punt 1 de la línia g) Ajudes
per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres
fruiters de secà tradicionals de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de
l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, (Identificador BDNS núm. 471140),
publicada al BOIB núm. 119 en data 29-08-2019:
Segon.- Aprovar la despesa de 28.721,00 € (VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS),
a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent pressupost, i donar així compliment a
l’objecte de la línia d’ajuda g) la CONSERVACIÓ DE VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DE
CEREALS EN RISC D’EROSIÓ GENÈTICA I ARBRES FRUITERS DE SECÀ TRADICIONALS de
la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2019.
Tercer.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades per a la CONSERVACIÓ DE
VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DE CEREALS EN RISC D’EROSIÓ GENÈTICA I ARBRES
FRUITERS DE SECÀ TRADICIONALS, que suposa una subvenció total de 28.721,00 € (VINT-IVUIT MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del
vigent pressupost, distribuïts per sol·licitants segons la següent relació i que compleixen tots els
requisits i presenten tota la documentació que exigeix convocatòria d'ajudes específiques per al
desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019:
Quart.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques per a la
CONSERVACIÓ DE VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DE CEREALS EN RISC D’EROSIÓ
GENÈTICA I ARBRES FRUITERS DE SECÀ TRADICIONALS, relacionades al punt tercer.
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.

Acta 53/19 Consell Executiu

Pàgina 27 de 78

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

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
14. Proposta del president, en relació amb la rectificació de l’acord de Consell Executiu
2019000334 de data 8 de novembre de 2019 de concessió i pagament d’ajudes específiques
per al desenvolupament de la caça any 2019, línia millora de vedats de caça. Exp.
2019/00014733X
Rectificar l’error aritmètic detectat a l’acord de Consell Executiu núm. 2019000334 de data 8 de
novembre de 2019, en el sentit que, on diu 3.360,20 € (TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA
EUROS I VINT CÈNTIMS) ha de dir 3.360,19 € (TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS I
DINOU CÈNTIMS); i, on diu Roberto Pereyra Tur, 1.682,20 €, ha de dir Roberto Pereyra Tur,
1.682,19 €, tot això de conformitat amb el preveu l’article 109.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
15. Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per a les
cooperatives agràries. Línia b) de la convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019. Exp.
2019/00016348S
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l’expedient que tramita el Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal,
relatiu a les sol·licituds d’ajudes econòmiques per les cooperatives agràries de l’illa d’Eivissa per
l’any 2019.
Vista l’acta núm. 2 de la Comissió avaluadora de les ajudes específiques per al desenvolupament
de l’àmbit rural i ramader de l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, que es va reunir en data 20 de
novembre de 2019, a efectes de valorar les sol·licituds presentades per les cooperatives agràries.
Vista la proposta de resolució provisional de data 21 de novembre de 2019 sobre la concessió de
subvenció a les cooperatives agràries que informa favorablement sobre la concessió a
AGROEIVISSA SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm. F07887805, un total de 40.512,45€; a la
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA EULALIA DEL RIO, NIF núm. F07013477, un total de
39.604,30 €; a la SCL AGRÍCOLA DE SAN ANTONIO, NIF núm. F07013444, un total de
18.192,58 €; i a ECOFEIXES SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm. F57802217, un total de
22.203,22 €.
Vistes les notificacions de la proposta de resolució provisional sobre les subvencions a les
cooperatives agràries, que atorguen als sol·licitants, 10 dies comptadors des del dia següent al de
recepció de les esmentades notificacions per a que formulessin les al·legacions que consideressin
oportunes, d’acord l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
S’inclou a l’expedient escrits de data 2 de desembre de 2019 de les entitats beneficiàries
expressant que no efectuaran al·legacions ni aportaran nous documents o justificacions; es dona
per realitzat el tràmit d’audiència.
Atès que en conseqüència, la proposta de resolució provisional de concessió de l’ajuda a les
cooperatives agràries de data 21 de novembre de 2019, esdevé definitiva.
Vist l’informe proposta del cap de secció d’Agricultura de data 3 de desembre de 2019 sobre la
concessió i el pagament de les subvencions a les cooperatives agràries d’Eivissa per l’any 2019.
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Vist que en data 24 de juliol de 2019, el Departament d’Intervenció d’aquesta Corporació dóna per
comptabilitzada la retenció de crèdit per a aquest expedient d’ajudes econòmiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 (Núm. exp. comptable
ATM 2/2019000003242)
Vist l’informe de data 3 de desembre de 2019 sobre l’estat del seguiment de la subvenció a les
entitats interessades a la línia d’ajuda a les cooperatives agràries, en compliment de l’art. 88.3. del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal de fer efectiu
el pagament per un import de 120.512,55 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 410047900.
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9-03-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-03-2004).
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola,
ramader, pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la
seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.
Vist l’Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, del dia 16 d’agost de 2019
d’aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 i corresponent extracte que es publicà al BOIB núm. 119
en data 29-08-2019.
Atès l’Acord de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el
compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Atesa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136 de 18 de setembre
de 2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48 de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la despesa de 120.512,55 (CENT VINT MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS I
CINQUANTA CINC CÈNTIMS), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent
pressupost, i donar així compliment a l’objecte de la línia d’ajuda b) COOPERATIVES AGRÀRIES
Acta 53/19 Consell Executiu

Pàgina 29 de 78

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

de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2019.
Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades per a les COOPERATIVES AGRÀRIES,
que suposa una subvenció total de 120.512,55 (CENT VINT MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS I
CINQUANTA CINC CÈNTIMS), a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent
pressupost, distribuïts per sol·licitants segons la següent relació i que compleixen tots els requisits
i presenten tota la documentació que exigeix convocatòria d'ajudes específiques per al
desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019:
- AGROEIVISSA SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm. F07887805, un total de 40.512,45€.
- COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA EULALIA DEL RIO, NIF núm. F07013477, un total de
39.604,30 €.
- SCL AGRÍCOLA DE SAN ANTONIO, NIF núm. F07013444, un total de 18.192,58 €.
- ECOFEIXES SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm. F57802217, un total de 22.203,22 €.
El romanent no utilitzat d’aquesta ajuda suposa un total de 13.487,45 €: 3.487,45 € en l’aplicació
pressupostària 4100-47900 i 10.000 € en l’aplicació pressupostària 4100-77000
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de
COOPERATIVES AGRÀRIES, relacionades al punt segon.

les

ajudes

econòmiques

a

les

Quart.- 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.
16. Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, línia j) Ajudes
per a les noves incorporacions a les cooperatives agràries. Exp. 2019/00016945Z
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l’informe favorable del tècnic agrícola adscrit al Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i
Cooperació Municipal, emès en data 3 de desembre de 2019, sobre la concessió de subvenció a
les cooperatives agràries per a les noves incorporacions, any 2019, per un total d’11.865,00 €
(ONZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4100-47900: a la SCL AGRÍCOLA DE SAN ANTONIO, NIF núm. F07013444, un total de 365,00
€; a AGROEIVISSA SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm. F07887805, un total de 10.000,00 €; i
a ECOFEIXES SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm.F57802217, un total de 1.500,00 €.
D’acord amb l’article 24.4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
prescindeix del tràmit d’audiència ja que una vegada avaluades les sol·licituds esmentades al
paràgraf anterior, no figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres
al·legacions i proves que aquelles adduïdes per les entitats interessades.
Vist que en data 24 de juliol de 2019, el Departament d’Intervenció d’aquesta Corporació dóna per
comptabilitzada la retenció de crèdit per a aquest expedient d’ajudes econòmiques per al
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desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 (Núm. exp. comptable
ATM 2/2019000003242).
Vist l’informe de data 3 de desembre de 2019 sobre l’estat del seguiment de la subvenció als
titulars d’explotació agràries sol·licitants d’ajuda, en compliment de l’art. 88.3. del Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal de fer efectiu el pagament per
un import de 11.865,00 €.
Vist l’informe proposta del cap de secció d’Agricultura de data 3 de desembre de 2019 sobre la
concessió i el pagament de les subvencions a les noves incorporacions a les cooperatives
agràries per l’any 2019.
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9-03-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-03-2004).
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola,
ramader, pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la
seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.
Vist l’Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, del dia 16 d’agost de 2019
d’aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 i corresponent extracte que es publicà al BOIB núm. 119
en data 29-08-2019.
Atès l’Acord de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el
compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Atesa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136 de 18 de setembre
de 2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48 de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la despesa d’11.865,00 € (ONZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS),
a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent pressupost, i donar així compliment a
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l’objecte de la línia d’ajuda j) NOVES INCORPORACIONS A LES COOPERATIVES AGRÀRIES
de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2019.
Segon.- Aprovar la concessió de les ajudes sol·licitades per a les NOVES INCORPORACIONS
A LES COOPERATIVES AGRÀRIES, que suposa una subvenció total d’11.865,00 € (ONZE MIL
VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del
vigent pressupost, distribuïts per sol·licitants segons la següent relació i que compleixen tots els
requisits i presenten tota la documentació que exigeix convocatòria d'ajudes específiques per al
desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019:
SCL AGRÍCOLA DE SAN ANTONIO, NIF núm. F07013444, un total de 365,00 €.
AGROEIVISSA SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm. F07887805, un total de 10.000,00 €.
ECOFEIXES SOCIEDAD COOPERATIVA, NIF núm.F57802217, un total de 1.500,00 €.
El romanent no utilitzat d’aquesta ajuda un total de 13.135,00 €: en l’aplicació pressupostària
4100-47900.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques per a les NOVES
INCORPORACIONS A LES COOPERATIVES AGRÀRIES, relacionades al punt segon.
Quart.- 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.
17. Proposta del president, en relació amb la concessió d’ajudes per la pèrdua d’animals
reproductors de les espècies ovina i/o caprina com a conseqüència d’atac de cans, línia f)
de la convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader
a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019. Exp. 2019/00017553R
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l’expedient que tramita el Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i
Marí, relatiu a les sol·licituds d’ajuda per al foment de l’ús de plàstics biodegradables en
substitució dels tradicionals per l’any 2019 (BOIB núm. 119, de data 29-08-2019).
Vist l’informe del veterinari adscrit al Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació
Municipal de data 4 de desembre de 2019, on s’expressa que vista la sol·licitud d’ajuda per la
pèrdua d’animals reproductors de les espècies ovina i/o caprina com a conseqüència d’atac de
cans s’informa favorablement sobre el pagament d’una ajuda de 420,00 € a la Sra. Josefa Prats
Cruz 41460530V (RGE 20809 de 30-09-2019) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900.
Vist l’informe de data 4 de desembre de 2019 sobre l’estat del seguiment de la subvenció als
titulars d’explotació agràries sol·licitants d’ajuda, en compliment de l’art. 88.3. del Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal de fer efectiu el pagament per
un import de 420,00 €.
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Vist l’informe proposta del cap de secció d’Agricultura de data 4 de desembre de 2019 sobre la
concessió i el pagament d’ajuda de 420,00 € per la pèrdua d’animals reproductors de les espècies
ovina i/o caprina com a conseqüència d’atac de cans a la Sra. Josefa Prats Cruz amb DNI
41460530V (RGE 20809 de 30-09-2019) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900.
D’acord amb l’article 24.4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
prescindeix del tràmit d’audiència ja que una vegada avaluades la sol·licitud esmentada al
paràgraf anterior, no figuren en el procediment ni són tinguts en compte altres fets ni altres
al·legacions i proves que aquelles adduïdes per les entitats interessades.
Vist que en data 24 de juliol de 2019, la Intervenció d’aquesta Corporació va donar per
comptabilitzada la retenció de crèdit del total de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al
desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 i que aquesta línia
d’ajudes per a l’agricultura ecològica està inclosa (Núm. exp. comptable ATM 2/2019000003242).
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, de 9-03-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-03-2004).
Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola,
ramader, pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la
seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.
Atès l’Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, del dia 16 d’agost de 2019
d’aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i
ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 i corresponent extracte que es publicà al BOIB núm. 119
en data 29-08-2019.
Atès l’Acord de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el
compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136 de 18 de setembre
de 2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48 de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent
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ACORD
Primer.- Aprovar la despesa de 420,00 € (QUATRE-CENTS VINT EUROS) amb càrrec de
l’aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent pressupost del 2019, i donar així compliment a
l’objecte de l’ajuda de la línea f) per la pèrdua d’animals reproductors de les espècies ovina i/o
caprina com a conseqüència d’atacs de cans de la Convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019: fomentar la
conservació de la cabanya ramadera reposant les femelles reproductores perdudes a
conseqüència d’atac de cans.
Segon.- Aprovar la concessió d’una ajuda de 420,00 € per la pèrdua d’animals reproductors de
l’espècie ovina i/o cabrum com a conseqüència d’atacs de cans i la seva reposició, segons la
quantitat que es relaciona a continuació, a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900 del
vigent pressupost del 2019.

Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de l’ajuda de la línia f) pèrdua d’animals
reproductors de les espècies ovina i/o caprina com a conseqüència d’atacs de cans, indicada al
punt segon del present informe."
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.
18. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en substitució de la consellera
executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Leader (Grup d’Acció Local per
al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera) que instrumentalitza una
subvenció directa per a l’execució del "Procés d’enfortiment d’entitats sense ànim de lucre
d’intervenció social d’Eivissa" per a l’any 2019. Exp. 2019/00013812D
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"I.-ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.-El 16 de marzo de 2018 el Consell Executiu aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones
del Consell Insular de Eivissa previsto para los años 2018-2019 (BOIB núm 37 de 24 de marzo de
2018), contempla una subvención directa para la ejecución del “ Proyecto Leader para el
fortalecimiento de asociaciones”por importe de 25.000,00 euros con cargo a la partida
presupuestaria 2310 48900.
Segundo.-El 14 de septiembre de 2018 se aprobó por acuerdo del Consell Executiu el convenio
de colaboración con la entidad GALEF para la implementación del proyecto de fortalecimiento de
entidades sin ánimo de lucro de intervención social de Eivissa para el año 2018, por un importe de
25.000,00 euros.
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Tercero.-En fecha 15 de julio de 2019, con NRE 2019015161 la entidad GALEF solicitó el
financiamiento para la ejecución del “Proyecto de fortalecimiento de entidades sin ánimo de lucro
de intervención social de Eivissa”, solicitando al CIE una subvención de 25.000,00 euros, se
aportan memoria, y anexos ( declaración responsable y declaración de otras ayudas).
Cuarto.-El 16 de septiembre de 2019, se dicta la providencia de incoación del expediente
administrativo con el objeto de que se realicen los trámites necesarios para la formalización del
convenio de colaboración entre CIE y GALEF para la ejecución del citado proyecto por importe de
25.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 2310 48900.
Quinto.-El 30 de septiembre de 2019 se ha emitido informe técnico favorable emitido por la Jefa
de sección de Servicios Sociales sobre la aprobación del referido convenio que instrumentaliza
una subvención.
Sexto.-Obran en el expediente los certificados emitidos el 23/09/2019 relativos a que la entidad
GALEF está al corriente con la AEAT, con la Seguridad Social, e Informe de la Tesorería de
24/09/2019 de no tener deudas pendientes con el CIE.
Séptimo.-En fecha del 7 de octubre de 2019, la Vice interventora del CIE realiza la retención de
crédito por importe de 25.000,00 euros con cargo con la partida presupuestaria 2310 48900, y
número de expediente 2/201900004567.
Octavo.- El 21 de noviembre de 2019, la entidad beneficiaria aporta declaración jurada en la que
manifiesta que es la única entidad en la isla de Eivissa que realiza la actividad objeto de la citada
subvención. Y que anteriormente no ha recibido otra subvención por el CIE por el procedimiento
de concurrencia competitiva para el mismo proyecto.
Noveno.- Obran en el expediente los estatutos de la entidad y nombramiento de nuevo Presidente
según la nueva Asamblea general de 24/10/2019, y DNI.
Décimo.-Obra en el expediente el convenio de colaboración y el Anexo I (Memoria justificativa),
este último firmado por la Jefe de sección de Servicios Sociales.
Undécimo.-El 4 de diciembre de 2019 se emite el informe de seguimiento del artículo 88.3 RGLS
por parte de la Jefa de sección de servicios sociales.
Duodécimo.-El 4 de diciembre de 2019 se emite el Informe Propuesta.
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.-Régimen jurídico aplicable.
El artículo 9.2 de la Constitución Española prevé que corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad, igualdad del individuo y de los grupos que que se
integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Por otro lado, el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Islas Baleares, según la redacción dada
por la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, estableció los principios rectores de la actividad
pública, y dispone que las instituciones propias de la comunidad autónoma han de promover,
entre otras, la cohesión y el derecho a la salud, la educación y la protección social.
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Por otro lado, el artículo 16.4 prevé que las administraciones públicas, en el marco de sus
competencias respectivas han de promover las condiciones necesarias para que los derechos
sociales de los ciudadanos de las Islas Baleares y de los grupos colectivos en que se integren
sean objeto de una aplicación real y efectiva.
La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de Islas Baleares, señala en su exposición de
motivos que en las sociedades democráticas, la política social tiene por objeto reducir las
desigualdades y mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población con la finalidad de
ejercer el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de fomentar la cohesión y el progreso
social.
Esta ley tiene como finalidad principal conseguir el mayor bienestar social posible en el territorio
de Islas Baleares, de forma progresiva y en todos sus aspectos, mediante un sistema de acción
social integrado por servicios sociales y medidas de asistencia social que favorezcan el desarrollo
pleno de la persona dentro de la sociedad para superar y prevenir las causas determinantes de su
marginación y promover la plena integración social.
El artículo 3 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares, expone
que la actuación de los poderes públicos en materia de servicios sociales persigue entre otras “ g)
promover la participación de la comunidad en la resolución de las necesidades sociales y en
particular en las entidades representativas de colectivos desfavorecidos.”
Asimismo el artículo 37 sobre competencias de los Consells Insulares en su apartado m) , figura
“conceder ayudas institucionales para el mantenimiento y la funcionalidad operativa de centros
para la prestación de servicios directos y el otorgamiento de ayudas públicas destinadas a
ejecutar determinados proyectos”.
Por otro lado, el artículo 90.1 de la misma ley prevé que las administraciones públicas en materia
de servicios sociales puedan otorgar subvenciones y otras ayudas a las entidades de iniciativa
social para coadyuvar en el cumplimiento de sus actividades de servicios sociales.
El artículo 46.1 de la Ley 8/2000, de 27 de octubre de Consejos insulares ( en adelante LCI)
determina que “Los consejos insulares podrán suscribir convenios o acuerdos de cooperación con
el resto de administraciones públicas, en los cuales se establezcan libremente los instrumentos de
colaboración necesarios para la consecución de finalidades comunes de interés público.”
También cabe tener en cuenta la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación señala en su artículo 31 que las administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, promoverán y facilitaran el desarrollo de las asociaciones que realicen actividades
de interés general, así como el establecimiento de convenios de colaboración en programas de
interés social.
Por último, a este convenio le resulta aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAP) y las disposiciones
relativas a los convenios de colaboración establecidas en los artículo 47 a 53 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, Ley de régimen jurídico del Sector público (en adelante LRJSP) dispone en el
artículo 48.7 que “Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica
de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.»
Segundo.- Respecto al régimen jurídico aplicable en relación a la subvención.
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Este convenio de colaboración es el instrumento mediante el cual se canaliza la subvención
directa, resultando aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el Real Decreto
2/2005, de 28 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones de Islas
Baleares, así como artículos declarados básicos del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Subvenciones (RLGS).
El artículo 21.1 del Real Decreto 2/2005, de 28 de diciembre,que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Subvenciones de Islas Baleares (en adelante TRLSIB) , dispone que la Administración y
beneficiarios pueden establecer convenios instrumentales para concretar los compromisos
asumidos por ambas partes.
La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) en su artículo 3
señala que el procedimiento de concesión directa es “ aplicable únicamente en los supuestos
previstos en la ley”. Asimismo el artículo 7 apartado c) del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de
diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones de Islas Baleares (en
adelante TRLSIB) señala que :” Excepcionalmente, cuando por las características especiales del
beneficiario o de la actividad subvencionada no sea posible, objetivamente, promover su
concurrencia pública, así como cuando se acreditan razones de interés público, social, económico
o humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada que dificulten esta convocatoria.”
En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 130/2013, de 4 de junio de 2013 ha
confirmado que el carácter básico del artículo 22.2 LGS y que resulta conforme con la
Constitución española.
De todo ello se desprende, que el carácter extraordinario del procedimiento de concesión directa y
el carácter tasado de los supuestos en los que es posible acudir al procedimiento de concesión
directa que tienen naturaleza básica.
El artículo 22.2 apartado c) admite que pueden concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
“c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público,social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.”
A nivel autonómico, a su vez el artículo 7 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones de Islas Baleares (TRLSIB) regula las
excepciones a los principios de publicidad y concurrencia, señalando en el apartado 2 “ la
imposibilidad i dificultad de la concurrencia, así como de las razones de interés público y los
criterios objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, deben quedar
acreditados en el expediente.”
Por lo tanto, parece que, según el sentido literal del artículo 22.2 c) de la LGS, en el caso de las
subvenciones de concesión directa de carácter excepcional, la tramitación de la subvención exige,
no solo la justificación o motivación de la doble circunstancia de la concurrencia del interés
público, social, económico o humanitario de la subvención y de que esas circunstancias dificultan
la convocatoria pública.
Asimismo, se tiene en cuenta que el convenio de colaboración incluye los extremos señalados en
el artículo 65.3 del RLGS.
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Por otro lado, la base ejecución del presupuesto de 2019 del CIE establece en la base 23 que «
Les subvencions es concediran d’acord amb el pla estratègic de subvencions, encara que no
s’adeqüin exactament a aquest, i que per a un termini mínim de tres anys, haurà d’aprovar el Ple,
confeccionat segons el que estableix l’article 8.1 de la LGS. «
Se debe de tener en cuenta el acuerdo del Pleno del CIE de 30 de noviembre de 2018, por el
cual se aprueban los nuevos requisitos básicos para la fiscalización limitada previa de acuerdo
con el RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno a las
entidades del sector público local, concretamente área 3.2 relativa a subvenciones de concesión
directa.
Tercero.-Capacidad jurídica de la entidad y legitimación del representante para firma del convenio.
La entidad GALEF es una asociación sin ánimo de lucro, y está registrada en el registro de
asociaciones de la CAIB número 4494 sección primera. La entidad tiene como fin, según el
artículo 5 de sus Estatutos impulsar e intervenir en la gestión del desarrollo humano y territorial
sostenible de Eivissa y Fomentera.
La entidad beneficiaria actúa a través de representante, se cumple con lo previsto en el artículo
5.2 de la LPAP, y el representante legal, en esta caso el Presidente, está facultado para firmar el
convenio de colaboración, según el artículo 21 de sus Estatutos.
Cuarto.- Compatibilidad de esta subvención con otras ayudas.
Esta subvención es compatible con otras ayudas que pueda obtener la entidad beneficiaria por la
misma finalidad con los límites dispuestos en el artículo 20 del TRLSIB.
Quinto.- Declaraciones responsables del beneficiario.
La entidad acredita que antes de la firma de convenio, se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la seguridad social, según lo dispuesto en el artículo 11 apartado f) de
TRLSIB.
La entidad beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT,con la
Seguridad social y con el Consell Insular de Eivissa, según lo dispuesto en el artículo 189.2 del
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales y artículos 13 apartados 2 e) y 3 LGS.
Asimismo la entidad presentó una declaración responsable de fecha 12/07/2019, declarando
reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para poder solicitar la referida subvención.
A la vista de lo anterior, y dado que la subvención tiene por objeto el fomento de actividades de
utilidad pública o interés social o promoción de finalidades públicas, según el artículo 2.1.c) de la
LGS, tal y como recoge el informe técnico de la jefe de sección de Servicios sociales, de 30 de
septiembre de 2019. En este informe se señala que GALEF es la única entidad con el objetivo de
fortalecimiento de las entidades del tercer sector de Eivissa , y que se trata de una subvención
directa que da fin al artículo 22.2 de la LGS dado que la finalidad del proyecto cumple con los
requisitos de interés público, social y humanitario contemplado en la normativa vigente.
Vista la declaración jurada presentada por la entidad beneficiaria en fecha 21/11/2019 en la que
declara no haber recibido ninguna otra subvención en régimen de concurrencia competitiva por el
CIE para el financiamiento del mismo proyecto o actividad que ha sido solicitado al CIE para el
2019. A su vez, manifiesta que dada la singularidad de la actividad que desarrolla, declara que es
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la única entidad en la isla de Eivissa que realiza la actividad objeto de subvención directa ( artículo
22.2 c) LGS) por el CIE para el año 2019.
Por lo que visto el informe técnico favorable emitido por la jefa de sección de Servicios Sociales
de fecha 30/09/2019, así como el informe de seguimiento del artículo 88.3 RGLS de 4/12/2019, la
declaración jurada anterior, y el informe jurídico de 3/12/2019 en el que no se opone ninguna
objeción jurídica para la firma del convenio de colaboración, así como el convenio de colaboración
y el Anexo I (Memoria justificativa) firmada este último por la Jefa de sección de Servicios
Sociales.
Visto el informe Propuesta firmado por la Jefa de sección de Servicios sociales el 4/12/2019.
Por otro lado, respecto al órgano competente, de conformidad con lo establecido en el punto
tercero apartado b) del Decreto de Presidencia núm 484/2019, de 16 de julio, de determinación de
las atribuciones correspondientes a los diferentes órganos del CIE (BOIB núm 98, de 17-7-2019),
es competencia del Consejo Ejecutivo aprobar convenios con otras entidades públicas o privadas,
la cuantía de los cuales supere 15.000,00 euros.
Asimismo corresponde a la Consejera Ejecutiva del Departamento de Economía y Hacienda y
Desarrollo Empresarial, según el punto segundo del Decreto de Presidencia núm 484/2019, citado
anteriormente, el reconocimiento y la liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos
de gastos legalmente adquiridos.
Por último, la firma del convenio corresponde al Presidente del CIE, de conformidad con el artículo
9 apartado q) de la LCI.
PROPUESTA
PRIMERO.-Aprobar el convenio de colaboración de colaboración entre CIE y Grupo de Acción
Local para el Desarrollo Rural y Pesquero de Eivissa y Formentera (GALEF) referente a la
implementación del “Proceso de fortalecimiento de entidades sin ánimo de lucro de intervención
social de Eivissa, año 2019”, por importe máximo de 25.000,00 euros.
SEGUNDO.-Aprobar el gasto de 25.000,00 euros (veinticinco mil euros) por el convenio de
colaboración entre el Consell Insular de Eivissa y GALEF en relación a ejecutar el “ Proceso de
fortalecimiento de entidades sin ánimo de lucro de intervención social de Eivissa, año 2019” a
cargo de la partida presupuestaria 2310 48900.
TERCERO.-Aprobar el pago del 75 % de la subvención por importe de dieciocho mil setecientos
cincuenta euros (18.750,00 euros) a la firma del convenio, según lo dispuesto en la clausula
cuarta del convenio de colaboración. Esta cantidad se debe justificar en el plazo máximo de tres
meses desde la firma del convenio.
El 25% restante de la subvención por importe de seis mil doscientos cincuenta euros ( 6.250,00
euros), se haré efectiva una vez justificado el primer 75 %. La justificación de este segundo pago
se debe realizar, como fecha máxima, el 10 de febrero de 2020.
CUARTO.-Publicar el convenio de colaboración-que obra en el expediente-al Portal de
transparencia del Consell Insular de Eivissa y a la Plataforma de la Sindicatura de Cuentas de
conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
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QUINTO.-Remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones copia del acuerdo de aprobación
del Consejo Ejecutivo, y del referido convenio de conformidad con los artículos 18.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones."
Detectat error d’omnissió de la frase: "Por todo lo anterior, en uso de las facultades que tengo
conferidas, se eleva al Consejo Ejecutivo la siguiente", abans de PROPUESTA. De conformitat
amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en aquest acte es procedeix a la seua rectificacació.
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.
19. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’adjudicació
del contracte tramitat per al servei per al servei de dues unitats mòbils per a la inspecció
tècnica periòdica de vehicles a l’illa d’Eivissa. Exp. 2019/00015211D
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l’expedient de contractació 2018/00015211D, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de dues unitats mòbils per a la
inspecció tècnica periòdica de vehicles a l’illa d’Eivissa.
L’import de licitació del present contracte va ser de: 1.215.800,81 € (IVA inclòs),
Vist que les proposicions admeses a la licitació varen ser les següents i pels imports següents:
1.- ESTACIÓN ITV VEGA BAJA, S.A (ITEVEBASA): preu IVA inclòs: 889.996,38 Euros
2.- GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A: preu total, IVA inclòs 1.062.380,00 Euros
3.- GRUPO ITEVELESA,S.L: preu, IVA, inclòs 996.956,67 Euros
4.- APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY S.L, preu IVA inclòs, 911.850,61 Euros
Vist que a la reunió ordinària de data 2 de desembre de 2019 del Consell Executiu del Consell
Insular d’Eivissa, va acordar aprovar per unanimitat dels membres presents, la següent proposta:
“(.../...) Adjudicar el servei esmentat a l’entitat mercantil ESTACIÓN ITV VEGA BAJA, S.A
(ITEVEBASA), amb CIF núm. A03105632, per un import de 735.534,20 € (sense IVA), al qual li
corresponen la quantitat de 154.462,18€ en concepte d’IVA ( 21%) per un total de 889.996,38 €
(IVA inclòs). (.../...)”.
Al tractar-se d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, el present expedient es troba en la
fase prèvia a la formalització del contracte, atès que, en virtut del que disposa l’article 44 de la
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,contra l’acord present (que no exhaureix la via
administrativa) es pot interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació,
davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en matèria de contractació, en
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el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació,
termini que finalitzarà el proper dia 27 de desembre de 2019.
Per aquest motiu, és possible que el contracte no pugui formalitzar-se dins de l’any 2019 i, d’altra
banda, també és necessàri comptar amb crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2020
per les conseqüències que poguessin derivar-se de la hipotètica interposició del referit recurs.
Atès que al pressupost de la Corporació per a l’any 2019 existeix crèdit adequat i suficient per un
import màxim de1.062.380,00 Euros, corresponent a l’import de l’oferta més onerosa de les
presentades, per fer front a les possibles incidències que puguin esdevenir en relació a
l’adjudicació definitiva del referit contracte de Serveis.
Vist l’informe proposta del servei de Contractació i Coordinació, de data 11/12/2019.
Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, amb caràcter previ a l'emissió del corresponent
informe de fiscalització prèvia limitada, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència
núm.2019000471 (BOIB núm. 95, de data 11/07/2019), Decret de Presidència núm. 2019000484
(BOIB núm. 98, de 17/07/2019); i l'article 72 del Reglament orgànic d'aquesta Corporació (BOIB
núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010, modificació al BOIB núm.
48, de 16/04/2016), eleva al Consell Executiu de la Corporació–en tant que òrgan de contractació
en el contracte de referència- la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1.- AUTORITZAR amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 i a la partida pressupostària
4221.22799 ,la quantitat màxima de 1.062.380,00 euros en el contracte tramitat mitjançant
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de dues unitats mòbils per a la
inspecció tècnica periòdica de vehicles a l’illa d’Eivissa. Exp. 2018/00015211D.
2.- COMUNICAR a la Intervenció del Consell Insular d’Eivissa el present acord, als efectes
escaients."
I vista l’actuació de la Intervenció de fiscalització de conformitat de data 12 de desembre de 2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
20. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la modificació i
adaptació del Pla Parcial del sector 4.14 de les normes subsidiàries de Sant Josep de Sa
Talaia. (Exp. 114E/2018). Exp. TAO 2019/00018588R
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"1. Vists els oficis de data 10 d’octubre de 2019 (RGE Consell núm. E/2019022808 i
E/2019022812, de 21/10/2019) de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, depenent de
la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, en virtut del qual es
formula consulta a aquesta Corporació, conforme als articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de
9 de desembre, d’avaluació ambiental, per un termini de 45 dies, amb relació a l’avaluació
d'impacte ambiental estratègica simplificada de la modificació i adaptació del Pla Parcial del sector
4.14 de les Normes Subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia, TM de Sant Josep de sa Talaia.
Expedient 114e/2018.
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2. Com antecedents tenim que per acord del Consell Executiu de 21 de setembre de 2018 es va
contestar a l’ofici de la Comissió de Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern Balear de data 6 de juliol de 2018 (RGE 16232 de data 24-07-2018), en virtut
del qual es formulava consulta a aquesta Corporació conforme l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d'avaluació ambiental, per un termini de 45 dies, respecte de l’avaluació ambiental
estratègica simplificada del projecte de modificació i adaptació del Pla Parcial sector 4.14 de les
normes subsidiàries del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.
3. Vist l’informe emès en data 26 de novembre de 2019 pel Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme (Secció de Territori), del tenor següent:
“Antecedents
Informe que s’emet amb motiu de la sol·licitud efectuada electrònicament per l’Assessoria Jurídica
en correspondència amb l’anterior sol·licitud de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears de 10 d’octubre de 2019, en el tràmit d’avaluació ambiental estratègica
simplificada respecte de la Modificació i adaptació del Pla parcial del sector 4.14 de les Normes
subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia i en relació a la nova documentació aportada pe la
persona promotora. (Exp. CMAIB: 114e/18 AAE).
1. La documentació disponible per emetre el present informe es relaciona a la següent taula, amb
nom de l’arxiu i CSV:

Títol del document

CSV

Documento ambiental estratégico para la modificación y
adaptación del Plan Parcial del Sector 4.14 de las
Normas Subsidiarias de Sant Josep de sa Talaia, Illes 12434137557017722472
Balears. Mayo 2019.
Modificacion y adaptacion del Plan Parcial del Sector
4.14 de las Normas Subsidiarias de Sant Josep de sa
12434140447406030756
Talaia, Illes Balears. 28 de mayo de 2019
Justificant de registre d’entrada

12440701653370111310

No s’ha disposat de cartografia de l’àmbit (llevat dels plànols que, a petita escala, s’inclouen dins
el text en els documents citats).
2. En data 19 de setembre de 2018 es va emetre informe respecte del mateix objecte (amb
documentació datada de gener de 2018), amb el següent contengut literal:
«Informe dins el tràmit d’avaluació ambiental simplificada respecte de la Modificació i
adaptació del Pla parcial del sector 4.14 de les Normes subsidiàries de Sant Josep de sa
Talaia, TM de Sant Josep de sa Talaia. (Exp. CMAIB: 114e/18 AAE)
Antecedents
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Informe que s’emet amb motiu de la sol·licitud efectuada electrònicament per l’Assessoria Jurídica
en correspondència amb l’anterior sol·licitud de la presidència de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears de 6 de juliol, en el tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada respecte
de la Modificació i adaptació del Pla parcial del sector 4.14 de les Normes subsidiàries de Sant
Josep de sa Talaia. (Exp. CMAIB: 114e/18 AAE).
L’ofici, fa referència al web http://cmaib.caib.es, on hi ha 1 arxiu comprimit que conté 9 arxius en
format pdf, no firmats digitalment, amb els següents títols:
«DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO-min.pdf»
“MOD. Y ADAP. P.P. 2018 bis memoria-min.pdf”
“plano1-min.pdf”
“plano2-min.pdf”
“plano3-min.pdf”
“plano4-min.pdf”
“plano5-min.pdf”
“plano6-min.pdf”
“plano7-min.pdf”
Consideracions tècniques
1. Característiques del projecte de Modificació i adaptació del Pla parcial del sector 4.14 de
les Normes subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia, segons consten a la documentació
disponible.
Segons la documentació citada, les característiques principals de la modificació en l’ordenació del
pla parcial, són les següents:
Es redelimita el sector per excloure del pla parcial la superfície que l’any 1991 va ser classificada
com a sòl rústic protegit amb la categoria d’Àrea natural d’especial protecció per la Llei 1/1991, de
30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes
Balears. Així mateix s’exclou de l’àmbit del sector la superfície que va quedar incorporada en el
domini públic maritimoterrestre. En total, aquestes modificacions de la superfície de l’àmbit
juntament amb les derivades de l’elaboració de nova cartografia detallada, han suposat la
reducció del sector en un 41,27% de la seua superfície, passant dels 100.700 m2 del pla parcial
aprovat l’any 1989 als poc més de 59.000 m2 de la present modificació.
Es redueix l’aprofitament a l’àmbit atès que s’afirma que s’adapta a l’exigit a l’apartat 2.12 de
l’annex I del Pla territorial insular d’Eivissa.
S’inclou a l’ordenació del sector l’espai lliure públic de “penetració a la costa” previst a les NS i
que no constava a l’ordenació vigent, la qual cosa suposa la demolició d’un vial ja executat i la
seua substitució per un nou vial més curt en una posició lleugerament més central dins el sector.
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Reordena les qualificacions lucratives i les cessions lliures i gratuïtes a través de la modificació de
les qualificacions urbanístiques del sector, atenent a la urbanització existent i a la parcel·la
edificada. A través de la nova ordenació es fa possible la reubicació de terrenys de cessió que
havien quedat situats en terrenys que actualment estan classificats com a ANEI.
2. Consideracions als efectes del tràmit d’avaluació ambiental estratègica.
Analitzada la modificació puntual, es considera que no és previsible que tengui efectes
significatius sobre el medi ambient.
Tot l’anterior segons el meu saber i entendre i sense perjudici de millor criteri al qual sotmet
aquest informe.»
Consideracions tècniques
1. Característiques del projecte de Modificació i adaptació del Pla parcial del sector 4.14 de
les Normes subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia, segons consten a la documentació
disponible.
Les característiques principals de la modificació de l’ordenació del pla parcial, segons la
documentació disponible, són les següents:
Es redelimita el sector per excloure del pla parcial la superfície que l’any 1991 va ser classificada
com a sòl rústic protegit amb la categoria d’Àrea natural d’especial protecció per la Llei 1/1991, de
30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes
Balears. Així mateix s’exclou de l’àmbit del sector la superfície que va quedar incorporada en el
domini públic maritimoterrestre. En total, aquestes modificacions de la superfície de l’àmbit
juntament amb les derivades de l’elaboració de nova cartografia detallada, han suposat la
reducció del sector en un 41,27% de la seua superfície, passant dels 100.700 m2 del pla parcial
aprovat l’any 1989 als 59.136 m2 de la present modificació.
Respecte de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit, s’afirma que s’adapta a l’exigit a l’apartat 2.12 de
l’annex I del Pla territorial insular d’Eivissa.
S’inclou a l’ordenació del sector l’espai lliure públic de “penetració a la costa” previst a les NS i
que no constava a l’ordenació vigent, la qual cosa suposa la demolició d’un vial ja executat i la
seua substitució per un nou vial més curt en una posició lleugerament més central dins el sector.
Reordena les qualificacions lucratives i les cessions lliures i gratuïtes a través de la modificació de
les qualificacions urbanístiques del sector, atenent a la urbanització existent i a la parcel·la
edificada. A través de la nova ordenació es fa possible la reubicació de terrenys de cessió que
havien quedat situats en terrenys que actualment estan classificats com a ANEI:
Es reubica i redimensiona la parcel·la d’equipament col·lectiu que havia quedat desclassificada i
se situa a la zona est del nou vial previst.
Es manté la parcel·la de cessió a l’ajuntament en la mateixa posició i se’n reajusta la superfície.
Augmentar la parcel·la mínima en la zona lucrativa privada pendent de construir, per reduir a 9 el
nombre màxim d’habitatges, la qual cosa implica reduir el nombre màxim d’habitatges del conjunt
de l’àmbit.
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Redueix de 3 a 2 les altures i del 35% al 20% l’ocupació màxima de les edificacions, segons el
règim transitori establert pel PTI.
Redueix les edificabilitats de les illes lucratives privades 1 i 2-1.2 a 0,30 m2/m2.
Crea dos noves ordenances (qualificacions): UAA.3/S4.14 i UA.3/S4.14 per regular les parcel·les
lucratives conforme a la present modificació i adaptació.
Afirma que estableix el règim d’edificacions inadequades per a les existents a la Illa 1.
Estableix en 192 la capacitat de població del sector segons el Decret 2/1996 de capacitats de
població, computant 3 habitants per unitat residencial (152 habitants teòrics actuals i 54 potencials
per als 18 nous habitatges previstos).
2. El conjunt d’innovacions que preveu aquesta Modificació puntual implica l’alteració de
part del contengut del Pla parcial vigent.
La documentació tramesa de la Modificació puntual implica modificacions molt rellevants en el
vigent Pla parcial. No obstant això, el document no conté cap apartat en el qual s’especifiqui
sistemàticament què manté la vigència del Pla parcial vigent i quines són les innovacions que
incorpora la present modificació.
Respecte de la cartografia, no consta entre la documentació tramesa.
Específicament, l’annex II del document de Modificació i adaptació del PP conté les noves
ordenances previstes i l’annex III la definició dels paràmetres de l’edificació. Es transcriuen a
continuació. La documentació no indica explícitament que les ordenances vigents del Pla parcial
queden sense efecte.
« ORDENANZA UAA.3/S4.14
ORDENANZA 1ª DEL SECTOR 4.14 DE LAS NN.SS. DE SANT JOSEP UAA.3/S4.14
- Tipología: hileras de vivienda unifamiliar, vivienda aislada.
- Parcela mínima: La Manzana 1 ya está consolidada y construida, mantiene la parcela actual. En
la Manzana 2-1.1 la parcela mínima será de 627 m2.
- Dimensiones de fachada mínima de la parcela: 15 m
- Ocupación máxima: 20%
- Edificabilidad máxima: La Manzana 1 ya construida será 0,3 m2/m3 y la Manzana 2-1.1 será
0,4744 m2/m2
- Volumen máximo por edificio: 1.500 m3
- Altura máxima: 7 m
- Número máximo de plantas: sótano + 2 plantas
- Separación mínima a vías y ELP: 3 m/mitad altura a cornisa
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- Separación mínima a linderos: 3 m/mitad altura a cornisa.
- Separación mínima entre edificios: 3 m/mitad altura a cornisa
- Número de aparcamientos privados: 1 plazas por vivienda
- Índice de intensidad de uso residencial (viviendas/m2 de solar): 1/623 m2
- Ajardinamiento: Debe protegerse en la medida de lo posible la vegetación autóctona existente, y,
en cualquier caso, deberá ajardinarse el 50% del espacio libre de parcela, con total reposición con
idéntica especie del arbolado talado.
CONDICIONES DE USO: Las reguladas por las NN.SS. para la ordenanza UAA.3, excepto el uso
turístico que queda prohibido.
CODICIONES DE ESTETICA: Las generales.»
«ORDENANZA UA.3/S4.14
ORDENANZA 2ª DEL SECTOR 4.14 DE LAS NN.SS. DE SANT JOSEP UA.3/S4.14
- Tipología: vivienda unifamiliar aislada.
- Parcela mínima: será de 2.113 m2
- Dimensiones de fachada mínima de la parcela: 15 m
- Ocupación máxima: 20%
- Edificabilidad máxima: 0,2 m2/m2
- Volumen máximo por edificio: 1.500 m3
- Altura máxima: 7 m
- Número máximo de plantas: sótano + 2 plantas
- Separación mínima a vías y ELP: 3 m/mitad altura a cornisa
- Separación mínima a linderos: 3 m/mitad altura a cornisa.
- Separación mínima entre edificios: 3 m/mitad altura a cornisa
- Número de aparcamientos privados: 3 plazas por vivienda
- Índice de intensidad de uso residencial (viviendas/m2 solar): 1/2.113
- Ajardinamiento: Debe protegerse en la medida de lo posible la vegetación autóctona existente, y,
en cualquier caso, deberá ajardinarse el 50% del espacio libre de parcela, con total reposición con
idéntica especie del arbolado talado.
CONDICIONES DE USO: Las reguladas por las NN.SS. para la ordenanza UA.3
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CODICIONES DE ESTETICA: Las generales.»
«ORDENANZA EQ/S4.14
ORDENANZA 3ª DEL SECTOR 4.14 DE LAS NN. SS. DE SANT JOSEP EQ/S4.14
- DEFINICIÓN.
- Equipamiento comunitario y colectivo en edificación aislada
- CLASIFICACIÓN.
- Engloba los usos públicos y semipúblicos
- CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIENICAS.
- Alineaciones y rasantes: Las definidas en planos
- Parcela mínima. 500 m
- Edificabilidad: 0,35 m2/m2
- Volumen máximo por edificio: 1.500 m3
- Ocupación máxima: 20%
- Altura máxima cornisa: 7m
- Número máximo de plantas: sótano + 2 plantas
- Separación mínima a vías y ELP: 3 m/mitad altura a cornisa
- Separación mínima a linderos: 3 m/mitad altura a cornisa.
- Separación mínima entre edificios: 3 m/mitad altura a cornisa
- CONDICIONES DE USO
- Permitidos:
- Garaje y al servicio del automóvil: Categoría 3ª, situación 3ª, y en categoría 2ª formando parte de
la actividad.
- Mínimo una plaza de aparcamiento o cada 200 m2/c
- Oficinas: Formando parte de la actividad
- Uso público y semipúblico: Categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª y 8ª en situación 2ª
- Prohibidos:
- Los restantes.
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- CONDICIONES ESTÉTICAS Y AMBIENTALES
- Ajardinamiento: Debe protegerse en la medida de lo posible la vegetación autóctona existente, y,
en cualquier caso, deberá ajardinarse el 50% del espacio libre de parcela, con total reposición con
idéntica especie del arbolado talado.»
«ANEXO III - DEFINICIÓN DE LOS PARAMETROS DE LA EDIFICACIÓN
1.-EDIFICACIÓN AISLADA. Es aquella en la que la disposición de las edificaciones en cada
parcela queda regulada por parámetros de retranqueo obligatorios a linderos.
2.-MEDIANERIA. Plano vertical que separa dos parcelas.
3.-RETRANQUEO. Separación comprendida entre una alineación o una medianería y un cuerpo
de la edificación, medida perpendicularmente a la alineación o medianería desde el punto más
saliente del cuerpo de edificación.
4.-SUPERFICIE CONSTRUIDA. Es la superficie horizontal, incluidos cerramientos, de las plantas
cerradas y porches que computarán al 100%, excepto los porches cuya apertura sea igual o
superior a 1/3 de su perímetro en cuyo caso computarán al 50%.
No computarán las plantas sótano o semisótano, destinadas a aparcamiento de vehículos o
servicios de infraestructura del edificio.
No computarán los depósitos de líquidos o gases.
No se computarán las pérgolas.
5.-SUPERFICIE EDIFICABLE. Es la superficie construida que la ordenación permite materializar
sobre un terreno.
6.-SUPERFICIE OCUPADA. Es la proyección vertical sobre un plano horizontal de la superficie
comprendida entre las líneas externas de todas las plantas, excluidos los sótanos, semisótanos,
terrazas exteriores, espacios pavimentados o piscinas, incluyendo porches y cuerpos volados,
excepto aleros o cornisas de hasta 50 cm.
7.-VOLUMEN TOTAL de una edificación es el comprendido entre la cara superior del forjado de la
planta baja, y la cara exterior de los paramentos verticales de cerramiento de fachada y la cara
exterior del paramento o forjado de cubierta, computándose los porches con idéntico criterio que
lo señalado en el punto 4.
8.-ALTURA MÁXIMA A CORNISA, es la dimensión vertical medida en cada punto desde el nivel
superior del forjado de la planta baja hasta la cara inferior del forjado del techo de la planta más
elevada.
En terrenos en pendiente la edificación estará situada dentro del sólido capaz que determine un
plano paralelo al terreno y a una distancia de este de 1,2 la altura máxima a cornisa.
9.-ALTURA TOTAL, es la dimensión vertical medida desde el nivel superior del forjado de la planta
baja hasta la máxima altura de coronación de cubiertas.
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10.-PLANTA BAJA, es aquella en la que la cota superior del forjado no podrá sobresalir en todo su
perímetro respecto al terreno natural, más de 1 m si aquel es llano y más de 1,50 si es inclinado
con una pendiente igual o mayor del 10%.
11.-PLANTA PISO, es la situada sobre la planta baja.
12.-PLANTA SOTANO, toda planta cuyos paramentos verticales de cerramiento quedan
totalmente por debajo del terreno natural.
13.-PLANTA SEMISOTANO, toda planta cuya parte superior del forjado de techo sobresale en
todo su perímetro y respecto al terreno natural, menos de 1 m si aquel es llano y menos de 1,50 si
es inclinado con una pendiente igual o mayor del 10%.
14.-NÚMERO DE ALTURAS, es el número de plantas contadas desde la planta baja.»
3. Consideracions en relació a la Modificació del Pla parcial del Sector 4.14 de les Normes
subsidiàries de planejament de Sant Josep de sa Talaia.
3.1 Sobre la tramitació modificacions de plans parcials
Segons l’article 54.1.b de la Llei 12/2017 de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, la
competència per a l’aprovació definitiva dels plans parcials correspon a l’Ajuntament.
3.2 Sobre el contengut de la Modificació dels plans parcials
El contengut substantiu i formal dels plans parcials es regula als articles 43 i 44 i la modificació
dels instruments de planejament urbanístic a l’article 59 LUIB.
3.3 Sobre el contengut del la Modificació del Pla parcial del Sector 4.14 de les Normes
subsidiàries de planejament de Sant Josep de sa Talaia
3.3.1 Sobre l’aplicabilitat de la LUIB i la reserva d’habitatges de protecció pública
El document de la Modificació del Pla parcial afirma que no li és aplicable la LUIB en atenció al
contengut de la seua Disposició transitòria primera (sobre instruments de planejament vigents i
formulació del nou planejament).
En concret, la documentació de la Modificació puntual del PP afirma:
«Considerando que el Plan Parcial del Sector 4.14 conserva su vigencia y ejecutividad en el
ámbito no afectado por la LEN, y a la vista de la Disposición Transitoria referida, hemos de
someternos al régimen jurídico determinado por la legislación urbanística vigente en el momento
de la aprobación definitiva del P.P, y adaptar las condiciones urbanísticas de las NN.SS. a las
definidas por el PTI, como consecuencia de la reducción del ámbito.»
El contengut literal dels dos primers apartats de la DT 1a LUIB és el següent:
«Disposició transitòria primera
Instruments de planejament vigents i formulació del nou planejament
1. Els instruments de planejament urbanístic vigents en el moment en què entri en vigor aquesta
llei conserven la vigència i l’executivitat fins que es revisin, es compleixin o s’executin totalment
d’acord amb les seves previsions. No obstant això, les determinacions contingudes en els
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instruments esmentats que contradiguin les disposicions d’aquesta llei s’han de considerar
inaplicables. En qualsevol cas, totes les determinacions d’aquests instruments de planejament
s’han d’interpretar de conformitat amb aquesta llei, i no són aplicables les que les contradiguin.
2. Sens perjudici de l’establert a l’apartat 1 anterior, per al desenvolupament dels instruments de
planejament general que estiguin en situació legal i real d’execució i amb l’objecte de disposar de
l’instrument de distribució de càrregues i beneficis que correspongui i de l’instrument d’execució
material aprovats definitivament i estiguin, així mateix, en situació real d’execució de les obres que
preveu, s’han de sotmetre al règim jurídic determinat per la legislació urbanística vigent en el
moment de l’aprovació definitiva de l’ordenació detallada de l’àmbit.
(...)»
És a dir, la disposició transcrita es refereix a la normativa aplicable per al desenvolupament de
determinats instruments quan estan en situació legal i real d’execució i per tal de disposar de
l’instrument de distribució de càrregues i beneficis i de l’instrument d’execució material.
Però quan es tracta de la modificació d’un pla parcial, discernir si s’ha de tramitar aplicant la LUIB
o una legislació anterior, és un aspecte que està regulat per la Disposició transitòria segona, sobre
els instruments urbanístics en tramitació. La DT 2a LUIB estableix el següent (no se’n transcriuen
els apartats 3 i 4 perquè fan referència exclusivament a plans generals):
«Disposició transitòria segona
Instruments de planejament en tramitació
1. Els procediments relatius als plans i altres instruments d’ordenació urbanística que es trobin en
tramitació a l’entrada en vigor d’aquesta llei:
a) Han d’adaptar les seves determinacions al previst en aquesta llei, excepte quan ja hagin
superat el tràmit de l’aprovació inicial.
b) S’han de tramitar d’acord amb l’ordenació dels procediments i de les competències
administratives que conté aquesta llei, excepte quan ja hagin superat el tràmit de l’aprovació
provisional.
(...)
4. La resta de plans i altres instruments d’ordenació urbanística que es trobin en tramitació a
l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’adaptar les seves determinacions al que s’hi preveu,
excepte quan ja hagin superat el tràmit de l’aprovació inicial.»
Atès que la present modificació del Pla parcial s’ha iniciat amb posterioritat a l’entrada en vigor de
la LUIB (és a dir, la modificació puntual no ha superat l’aprovació inicial abans de l’entrada en
vigor de la LUIB), de la regulació transcrita se’n desprèn que la LUIB hi és plenament aplicable,
tant pel que fa a les determinacions que en regeixen la tramitació com les substantives.
Com a conseqüència, tampoc no es pot usar l’argument de què la LUIB no és aplicable a la
modificació del Pla parcial per evitar preveure la reserva d’habitatges de protecció pública. És a
dir, la present modificació del pla parcial ha de complir amb la regulació dels habitatges de
protecció pública prevista a la LUIB.
3.3.2 Sobre discrepàncies numèriques en la documentació
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La superfície del sector s’estableix en 59.136 m 2, en canvi, a la pàgina 6 del document urbanístic,
en referir-se a l’estructura de la propietat, la superfície de les parcel·les que es descriuen suma
59.242 m2.
Pel que fa a l’edificabilitat, s’estableix en 12.197 m2 però en el quadre resum de l’annex I (p. 36),
es xifra en 12.252 m2. Aquest error també afecta a la distribució de superfícies entre les dos
parcel·les lucratives pendents d’edificar.
A les ordenances UAA3/S4.14 i UA3/S4.14 hi ha errors a l’hora d’establir la parcel·la mínima,
l’edificabilitat màxima o l’índex d’intensitat d’ús residencial, ja que no es correspon amb les citades
en les parts precedents del document. Així:
1.A l’Ordenança UAA3/S4.14: la parcel·la mínima s’estableix en 627 m2 i sembla que, per

coherència amb la resta del document, ha de ser 623 m2.
2.A l’Ordenança UA3/S4.14: la parcel·la mínima i l’índex d’intensitat d’ús residencial s’estableixen

en 2.113 m2 (però en parts anteriors del document es diu que són 1.800 o 1.830 m2);
l’edificabilitat màxima (0,2 m2/m2) establerta no coincideix amb l’exposada anteriorment en el
document: 0,3 m2/m2.
Cal corregir les contradiccions citades.
3.3.3 Sobre el còmput dels habitatges
Com recull el document de la Modificació del Pla parcial, la Modificació número 1 de les Normes
subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia, aprovada definitivament el 23 de novembre de 2009
(BOIB núm. 174, de 28 de novembre), deixa sense contengut l’apartat 1.3.3 de les normes
urbanístiques.
Aquest apartat feia possible computar els habitatges de menys de 100 m2 com a 0,5 habitatges,
cosa que es va fer en la parcel·la número 1 del sector, la qual està completament edificada amb
46 adossats (els quals es varen computar com a 23 habitatges).
Una vegada ha desaparegut la possibilitat que preveien les NS de computar, en atenció a la seua
superfície, menys habitatges de les unitats residencials efectivament construïdes, i donat que no
es va introduir un règim transitori ni cap tipus d’excepcions a les NS en relació a aquest aspecte,
es considera que no estaria fonamentat en les normes urbanístiques vigents establir un nombre
d’habitatges actualment construïts al sector diferent del nombre real d’adossats construïts, és a
dir, 46.
Aquest fet implica que només seria possible edificar 13 nous habitatges al sector (en comptes dels
18 que es preveuen a la Modificació del Pla parcial).
3.3.4 Sobre la superfície destinada a equipaments
Hi ha un error en la determinació de la superfície mínima d’equipaments. Aquesta es regula a
l’article 43.4.a.ii LUIB en 21m2 per habitatge o per cada 100 m2 d’edificació residencial. Aquest
últim incís implica, per al pla parcial que ens ocupa, amb una edificabilitat residencial de 12.197
m2, que la superfície mínima d’equipaments ha de ser de 2.561,37 m2 (121,97x21). En canvi, la
superfície prevista a la Modificació del pla parcial és de 861 m 2 i s’ha calculat a partir del nombre
d’habitatges “teòrics” (usant el còmput de l’apartat 1.3.3 de les normes urbanístiques, el qual, com
s’ha exposat a l’anterior apartat d’aquest informe, va quedat sense contengut amb la Modificació
puntual número 1 de les NS).
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Cal preveure la superfície mínima d’equipaments conforme les determinacions de la LUIB i
incloure-ho a tota la documentació, inclosa la cartografia.
En un altre ordre de coses, la Modificació del Pla parcial podria preveure l’equivalència de la
qualificació d’equipament (EQ/S4.14) per al moment en què entri en vigor la Modificació número 5
de les NS, relativa a la nova regulació dels usos (i d’altres aspectes), per tal de facilitar la
implantació dels equipaments que l’Ajuntament hi consideri més adequats.
3.3.5 Sobre la qualificació urbanística UA.3
La Modificació puntual del pla parcial introdueix una nova qualificació al sector que no està
prevista a les NS. En concret, crea la qualificació UA3/S4.14, la qual cosa implica permetre
únicament l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat. El mateix document de modificació (p. 33) reconeix
que es canvia l’ús permès per l’ordenança del Pla parcial i per les mateixes normes subsidiàries
(capítol V).
Però els plans parcials no poden alterar les determinacions del planejament general, tal com
estableix l’article 43.1 LUIB (“de forma ajustada a les seues determinacions” [en referència a les
del planejament general]).
Per tant, aquest canvi seria només viable a través d’una modificació puntual de les Normes
urbanístiques de les NS. No obstant això, l’ús d’habitatge aïllat és possible dins la vigent
qualificació UAA.3, la qual es defineix a les NS com a “Aldees turístiques, apartaments turístics;
fileres d’habitatge unifamiliar; habitatge aïllat”.
3.3.6 Sobre les alteracions respecte del Pla parcial vigent
Respecte de la regulació que estableix la proposta de Modificació del pla parcial cal fer les
següents consideracions sobre aspectes de sistemàtica:
La regulació de les edificacions en situació inadequada es fa dins la Memòria descriptiva. En
concret, a l’apartat 4.2 de la Memòria, entre la descripció de les característiques de la modificació
s’exposa l’establiment del règim d’inadequat segons l’article 129 LUIB. No obstant això, aquesta
regulació no s’implementa després, ja que no consta a la normativa de la Modificació del Pla
parcial, la qual es redueix només a les ordenances (situades a l’Annex II) i la definició dels
paràmetres (a l’Annex III).
La regulació del règim d’inadequació i de qualsevol altre disposició que es vulgui introduir, s’ha
d’incloure a la normativa.
El present document no és un document aïllat, sinó que només té sentit en relació amb el vigent
pla parcial del sector 4.14 de les Normes subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia. Per tant, és
necessari que quedi clara constància de quines parts del pla parcial vigent mantenen o perden la
seua vigència. Per aquest motiu, s’haurà d’usar la mateixa estructura i numeració d’ordenances
que al document vigent o redactar-ne un text refós. Això és necessari per tal de donar compliment
a l’article 59.4.b LUIB.
3.3.7 Sobre la documentació econòmica
La documentació econòmica que s’aporta és molt sintètica. La memòria de sostenibilitat
econòmica no aplica la metodologia de la “Guia Metodològica per a l’elaboració de l’Informe de
sostenibilitat econòmica” elaborada pel Ministeri de Foment en 2011. La memòria de viabilitat
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econòmica és totalment esquemàtica. En els dos casos falta motivar com s’estableixen els valors
de repercussió i basar-los en estudis de mercat rigorosos.
A més, segons l’article 29.3.d) LUIB, la cessió de sòl lucratiu lliure de càrregues d’urbanització,
que correspon generalment al 15%, pot ser reduïda fins el 5% o augmentada fins el 20% en funció
del resultat de la memòria de viabilitat econòmica. Ateses les característiques de l’àmbit de la
Modificació puntual del Pla parcial, la memòria de viabilitat econòmica ha de permetre motivar si
correspon incrementar justificadament el percentatge de cessió fins el 20%, atès que el valor de
les parcel·les resultants podria ser considerablement superior al de les altres en la mateixa
categoria de sòl.
4. Consideracions als efectes del tràmit d’avaluació ambiental estratègica.
Cal tenir present que el sector apte per urbanitzar 4.14 de les Normes subsidiàries de Sant Josep
de sa Talaia limita per l’est amb el LIC ES5310032, Cap Llentrisca - sa Talaia, la qual cosa no
s’esmenta al document ambiental disponible.
Tot l’anterior segons el meu saber i entendre i sense perjudici de millor criteri al qual sotmet
aquest informe.”
4. Vist l’informe emès en data 12 de desembre de 2019 pel Departament de Presidència i Gestió
Ambiental (Secció de Medi Ambient), amb el següent contingut:
«En contestació a l’ofici remés pel President de la CMAIB, sobre la modificació del pla parcial del
sector 4.14, el tècnic que subscriu, segons la nova documentació tècnica i ambiental presentada
pel promotor informa el següent:
- Antecedents:
En el procés de tramitació ambiental aquesta modificació ja havia estat informat en una fase
prèvia, per tal de determinar el procediment d'avaluació ambiental estratègic. Atenent a aquesta
fase prèvia, es presenta un document ambiental estratègic en el que incorpora en el seu tex i
respon en un Annexe les esmenes formulades en la fase prèvia de tramitació ambiental.
En aquest procediment el departament de medi Ambient del Consell d'Eivissa, va emetre informe,
el qual determina tot un conjunt de consideracions tècniques per tal de que poguessin ser
incorporades al document ambiental estratègic final.
Les principals consideracions tècniques d'aquest informe son les següents:
2.Repercussions en l’espai de Xarxa Natura 2000 i conveniència de sotmetre la modificació
a tramitació ordinària
Tal com s’ha comentat, el present DAE no menciona l’espai LIC que limitarà amb la zona de
desenvolupament urbanístic privat prevista.
Malgrat que no s’envaeix la zona protegida, és possible que el desenvolupament urbanístic previst
l’afecti negativament.
A més, l’article 6.1.b de la Llei 21/2013 disposa que seran objecte d’avaluació ambiental
estratègica els plans i programes, així com les seves modificacions ... quan «Requieran una
evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.» i l’article 46.4 d’aquesta darrera
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norma disposa que «Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las
especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros
planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones...».
El DAE, doncs, s’hauria d’ocupar de manera específica, encara que sigui breument, d’aquesta
possible afecció a l’espai i als hàbitats i espècies que han justificat la seva declaració com a LIC, i
descartar-ne l’afecció, amb les mesures preventives que correspongui, o, fins i tot, presentant
alternatives addicionals de planejament que minimitzin les afeccions.
En cas de dubte, caldrà procedir a la tramitació ordinària de la modificació.
3. Consideracions generals
3.1. Afeccions a la vegetació: en l’apartat de mesures correctores es pot llegir: “Se preservarán,
siempre que sea posible, aquellas especies vegetales presentes en zona que no resulten
afectadas por la construcción de viales interiores, explanadas de maniobra, aparcamientos
interiores, etc.”. Es vol insistir en la importància de respectar aquesta mesura, pel caràcter forestal
de la zona a desenvolupar i per la presència d’exemplars vegetals madurs i en bon estat.
3.2. Risc d’incendi: La zona, en tractar-se d’una ADU, està exclosa de la delimitació d’APRs
d’incendi, tot i que limita amb una d’aquestes àrees (DAE, p.23). En canvi sí que ha estat inclosa
com a Zona d’Alt Risc d’Incendi (ZARI). Per aquest motiu es demana que s'extremin les mesures
de prevenció d’incendis i que es disposi d’un protocol d’actuació.
3.3. Vessaments: A més de les mesures presentades (DAE, p.29-30), es proposa que es citi
explícitament que es disposarà dels materials absorbents adients per a contenir possibles
vessaments.
4. Conclusions
Resumint l’exposat prèviament, es demana que, 4.1 El Document Ambiental Estratègic valori el
possible impacte sobre el LIC «LIC Cap Llentrisca - Sa Talaia» i els seus hàbitats i espècies, per
determinar si existeix una possible afecció apreciable. La Conselleria del GOIB hauria de
pronunciar-se sobre aquesta qüestió i, en funció dels resultats, sobre la conveniència de sotmetre
la present modificació a tramitació ordinària.
4.2. S’insisteixi en la preservació d’exemplars vegetals d’interès
4.3 S’apuntin mesures específiques contra el risc d’incendi
4.4 S’exigeixi explícitament la disponibilitat de material absorbent contra vessaments en obres.
- Consideracions tècniques:
Atenent a l'esmentat informe tècnic redactat pel departament de medi ambient d'aquest Consell
insular i considerant el nou document ambiental estratègic presentat juntament amb el seu Annex
1 es formulen les següents esmenes tècniques:
Repercussions en l’espai de Xarxa Natura 2000:
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Al Annex 1 d'esmenes del document Ambiental Estratègic (DAE) resol l'avaluació de potencials
afeccions sobre l'espai Xarxa natura 2000 comentant que es sol·licitarà informe al Servei de
Planificació de la Conselleria de Medi Ambient.
Es considera que es document ambiental estratègic el que te que analitzar els possibles impactes
i afeccions damunt dels diferents elements de l'espai Xarxa Natura 2000.
Així, es considera necessari que el DAE analitzi de manera específica aquesta possible afecció a
l’espai, en concret als hàbitats i espècies que han justificat la seva declaració com a LIC, i
descartar-ne l’afecció, amb les mesures preventives que correspongui, o, fins i tot, presentant
alternatives addicionals de planejament que minimitzin les afeccions.
Altres consideracions tècniques:
En relació a les afeccions a la vegetació i a la fauna, la caracterització ambiental inclosa a la DAE
es considera massa generalista, fent una descripció que respon a un model global a més de
enumerar una sèrie d'espècies. Però no es determina ni defineix les característiques concretes de
la zona potencialment afectada per la modificació.
Tampoc destaca la presencia o no d'espècies protegides o catalogades per alguna de les
normatives estatals o autonòmiques.
Atent a aquesta diagnosi es considera que l'avaluació dels potencials impactes no es adequada
per la qual cosa la proposta de mesures correctores tampoc recollirà les principals mesures a
aplicar per tal de aconseguir la conseqüent minimització d’impactes potencials associats al
projecte.
El DAE considera que els impactes generats com a conseqüència del desenvolupament del Pla
parcial es deuran d'estudiar i avaluar al llarg de la tramitació ambiental del projecte de
urbanització.
En quant això, es considera que el posterior projecte de urbanització dependrà de les disposicions
determinades en la planificació prèvia com es aquesta modificació del Pla parcial del sector. Per
tant, el present DAE ja haurà de analitzar ambientalment les conseqüències derivades de la
modificació del Pla sectorial i proposar les adequades mesures correctores o minimitzadores.
En relació als residus de construcció i demolició generats en els processos de demolicions, el
DAE preveu com destí final de la quasi practica totalitat de les tipologies l'Abocador. S'ha de
comentar que l'abocador insular no pot recepcionar aquest tipus de residus i que a l'illa d'Eivissa
el conjunt dels RCDs generats tenen com a destí final pedreres amb projecte de restauració
aprovat.»
Atès el punt tercer del Decret de Presidència núm. 484, de 16 de juliol de 2019, de determinació
de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98,
de 17/07/2019), el qual estableix que correspon al consell executiu donar compliment als tràmits
d’audiència i/o informe que siguin requerits per les diferents administracions públiques, sempre
que no estigui atribuït a un altre òrgan.
Per tot l’anterior, i en virtut de les atribucions que em venen conferides a la lletra d de l’article 72
del Reglament orgànic del Consell Insular (BOIB núm. 136, de 18/09/2010, correcció en BOIB
núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-4-2016), es proposa al Consell
Executiu l’adopció del següent
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ACORD
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 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, respecte de l’avaluació d'impacte ambiental estratègica simplificada de la modificació i
adaptació del Pla Parcial del sector 4.14 de les Normes Subsidiàries de Sant Josep de sa Talaia,
TM de Sant Josep de sa Talaia.
SEGON.- Remetre el present acord a la Comissió de Medi Ambient, de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori de les Illes Balears, per a la seua consideració a l’expedient 114e/2018."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
21. 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 senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària
del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00014516T
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Donada compte de l’expedient de contractació núm. 2019/00014516T, incoat per adjudicar el
subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular
d'Eivissa (2.020).
Vista la providència de presidència del Consell Insular d’Eivissa de data 18 de novembre de 2011
en la qual es disposa:
“Atesa la constitució de la nova Corporació del Consell Insular d’Eivissa, el passat 5 de juliol de 2019,
després de la celebració de les eleccions al Parlament Europeu, autonòmiques i locals, el 26 de maig de
2019.
Atesa la situació en què es troba l’elaboració del pressupost per a l’any 2020, que és el primer elaborat per
la nova corporació.
Considerant les previsions d’ingressos per a l’any 2020.
Atesa l’existència de diverses inversions plurianualitzades i també algun contracte de serveis no periòdic i
més significatiu, iniciats durant el mandat de l’anterior equip de govern.
Considerant que l’actual equip de govern té unes prioritats pròpies i vol tancar en l’exercici 2019 els
compromisos adquirits per l’anterior equip de govern.
És intenció de la corporació incloure el pressupost total de la inversió a l’exercici pressupostari de 2019, per
tal de comptar amb una visió real dels compromisos de despesa adquirits durant l’anterior legislatura, amb
els que ha de comptar el Consell Insular d’Eivissa i, respectant les limitacions pressupostaries, que es portin
a terme les modificacions pertinents per fer efectius els referits compromisos de l’equip de govern anterior i,
així, l’exercici 2020 poder confeccionar uns pressupostos que recullin les prioritats en les polítiques
d’inversió de l’actual corporació.
En base a les competències que tinc atribuïdes per la normativa vigent i, en especial, per l’article 9.2.a) de
la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells Insulars.
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DISPÒS
Que s’iniciïn els tràmits administratius escaients per tal de reprogramar les inversions per tal d’imputar al
vigent pressupost de l’any 2019 la despesa íntegra de l’execució de totes les inversions plurianualitzades a
exercicis futurs en què això sigui possible (.../...)”

Vist l’informe del cap de Servei d'infraestructures viàries de data 11/12/2019, on consta el següent:
“(.../...) desde este servicio de infraestructuras viarias se propone la siguiente distribución de anualidades:
2019: 265.664,85 euros”

Vist l'informe proposta del Servei de Contractació i Coordinació, de data 11/12/2019.
Sobre la base de tot l’anterior, aquest Conseller Executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, amb caràcter previ a l'emissió del corresponent
informe de fiscalització, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència núm. 2019000484,
de data 16/07/2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 de
17/07/2019) i Decret de Presidència núm. 2019000471 i 2019000472, de data 10/07/2019, de
creació de departaments (BOIB núm. 95 de 11/07/2019) i l'article 65 del Reglament orgànic
d'aquesta corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010,
modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016), eleva al Consell Executiu d’aquest Consell Insular–
en tant que òrgan de contractació en el contracte de referència- la següent:
PROPOSTA:
Primer.- Autoritzar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, i a la partida pressupostària
4530.60900, la quantitat màxima de 265.664,85 Euros en el contracte de subministrament de
senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular d’Eivissa.
Segon.- Comunicar el present acord a la intervenció general del Consell Insular als efectes
escaients."
I vista l’actuació de la Intervenció de fiscalització de conformitat de data 12 de desembre de 2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
22. Proposta del president, en relació amb el Conveni instrumental regulador de les
obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular
d’Eivissa per la celebració de l’esdeveniment Fira Eivissa Medieval per les edicions dels
anys 2018 i 2019. Exp. 2019/00003357R
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"ANTECEDENTS
1. Eivissa Medieval és un esdeveniment organitzar per commemorar la declaració de Dalt Vila,
juntament amb la necròpolis de Puig des Molins, les praderies de posidònia oceànica situades
entre Eivissa i Formentera i l’establiment fenici de sa Caleta, Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO que va tenir lloc el 4 de desembre de 1999.
2. En el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d’Eivissa per al període 2018-2019,
publicat al BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018, hi consta una línia d’acció per al foment de la
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marca «Ibiza» per tal d’aconseguir una major projecció nacional i internacional de l’illa d’Eivissa, i
en concret hi consta una subvenció directa a l’Ajuntament d’Eivissa per a l’organització de la Fira
Eivissa Medieval per import de 25.000€ anuals pels exercicis 2018 i 2019.
3. En data 4 de març de 2019 amb RGE núm. 2019003414, l’Ajuntament d’Eivissa va sol·licitar al
Consell Insular d’Eivissa una ajuda econòmica de 25.000 € per d’afrontar les
despeses
de
l’organització de la XX Fira Eivissa Medieval (2019), prevista del 9 al 12 de maig de 2019,
adjuntant el pressupost desglossat de l’esdeveniment.
4. En data 3 de maig de 2019 mitjançant RGE núm. 201900007514 l’Ajuntament d’Eivissa va
reiterar la seua sol·licitud al Consell Insular d’Eivissa de col·laboració econòmica per import de
25.000€ per a la Fira Eivissa Medieval que va tenir lloc durant el mes de maig de 2018.
5. En data 24 de maig de 2019 el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa varen
subscriure un conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una
subvenció nominativa per quantia total màxima de 50.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4321-46202 de l’any 2019 del departament de Promoció Turística.
6. L’objecte del conveni signat era establir els termes i les condicions en relació a la celebració
dels esdeveniments XIX Fira Medieval 2018 i XX Fira Medieval 2019 amb un import màxim de
50.000 € (25.000 € per a cada esdeveniment) amb càrrec de l’exercici pressupostari de l’any 2019
tot atenent al Pla estratègic aprovat pel període 2018-2019, publicat en el BOIB núm. 37, de 24 de
març de 2018 i sempre d’acord amb l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
7. Donades les disponibilitats pressupostàries del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2019, la
subvenció va quedar distribuïda de la següent manera:
- Fins a 25.000 € per a cofinançar la XIX Fira Medieval celebrada en maig de 2018 amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4321-46202 del departament de Promoció Turística de l’exercici 2019.
- Fins a 25.000 € per a cofinançar la XX Fira Medieval celebrada en maig de 2019 amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4321-46202 del departament de Promoció Turística de l’exercici 2019.
8. La clàusula 4.1 del conveni de referència preveu que el termini màxim per a la presentació de
les justificacions era el dia 31 d’agost de 2019, tant per a la quantitat corresponent al cofinançament de la XIX Fira Medieval celebrada durant el mes de maig de 2018 com per a la
quantitat corresponent al co-finançament de la celebració de la XX Fira Medieval, celebrada
durant el mes de maig de 2019.
9. L’Ajuntament d’Eivissa va presentar amb RGE núm. 2019018451 de data 2 de setembre de
2019 la documentació justificativa relativa a les Fires Medievals en les seues edicions de 2018 i de
2019.
L’article 30.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació amb el còmput de terminis, estableix que quan el darrer dia
del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer hàbil següent. Per tant, s’entén que la
justificació ha estat presentada en termini.
Així mateix, mitjançant el RGE núm. 2019018662 en data 3 de setembre de 2019, l’Ajuntament
d’Eivissa va presentar documentació complementària al registre abans esmentat.
10. En data 16 de setembre de 2019 i amb RGS núm. 2019010507 el Consell Insular d’Eivissa va
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requerir a l’Ajuntament d’Eivissa per a que esmenés, en un termini de 15 dies, les deficiències en
la documentació presentada.
11. En data 4 d’octubre de 2019, l’Ajuntament d’Eivissa presenta, en termini, mitjançant RGE núm.
2019021301, documentació justificativa d’acord amb el requeriment enviat.
12. La clàusula 2.1 del conveni esmentat assenyala que són compromisos de l’Ajuntament
d’Eivissa els següents:
«a) Dur a terme les activitats descrites en la clàusula primera que fonamenta la concessió de la
subvenció.
b) Justificar al Consell Insular d’Eivissa la realització de les activitats subvencionades, com també
el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents del
Consell.
d) Comunicar al Consell l’obtenció de qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat dins el
termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud i, en el seu cas, l’obtenció de la subvenció
concurrent i, en qualsevol cas, abans de justificar l’aplicació que s’hagi de donar als fons
percebuts.
e) Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la
realització del mateix projecte, sempre que no s’excedeixi el cost total dels esdeveniments
subvencionats.
f) Comunicar immediatament al Consell qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el
desenvolupament dels esdeveniments subvencionats. Les sol·licituds de modificació han de ser
motivades i han de formular-se immediatament després de l’aparició de circumstàncies que la
justifiquen especificant-se les repercussions pressupostàries que impliquin.
g) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat i/o
en els registres legalment establerts.
h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser
objecte d'actuacions de comprovació i control.
i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005,
de 18 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l'article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Fer-se càrrec de l'excés d'increment econòmic que es pugui derivar de l’activitat objecte de
subvenció descrita a la clàusula primera.»
13. La clàusula 4.1 del conveni de referència preveu que el pagament de les quantitats
assenyalades s’efectuarà desprès de la presentació dels informes de l'interventor/la interventora,
certificat pel secretari o la secretària de l’Ajuntament d’Eivissa, en el qual s’assenyali que les
actuacions realitzades es troben dins l’objecte del conveni i han donat compliment a la finalitat de
la subvenció, així com que la justificació de les despeses realitzades i efectivament pagades
s’ajusten a les actuacions objecte d’aquest conveni, i s’acrediti la veracitat i la regularitat de la
documentació justificativa de la subvenció.
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DE LA XIX Fira Eivissa Medieval - 2018
1. En la documentació aportada per l’Ajuntament d’Eivissa es certifica que les actuacions
realitzades es troben dins l’objecte del conveni i que s’ha donat compliment a la finalitat de la
subvenció, de conformitat amb la clàusula 4.1 del conveni de referència.
2. En la clàusula 2.2 del conveni subscrit es descriuen les mesures de difusió de l’activitat
subvencionada (XIX Fira Medieval 2018) de la següent manera: «L'activitat subvencionada serà
objecte de difusió per part de l’Ajuntament d’Eivissa posant de manifest el finançament del Consell
Insular d’Eivissa, per a la qual cosa, en totes les activitats relatives al desenvolupament de
l'activitat subvencionada (actuacions de promoció i publicitat, programes, fullets, cartells, anuncis,
pàgina web i qualsevol altre material i/o mitjans publicitaris escrits o orals que es realitzin amb
motiu del projecte subvencionat), durant la totalitat del període que duri la citada activitat
l’Ajuntament haurà de fer constar l'escut oficial del Consell i la seva marca turística «Ibiza» en un
indret destacat, privilegiat i visible».
En la memòria aportada de la XIX edició de la Fira Eivissa Medieval 2018, s’hi indiquen les
accions portades a terme dirigides fonamentalment a donar conèixer l’esdeveniment entre els
turistes i visitants, entre les que es detallen les següents:
- «Instal·lació de photocall a l’aeroport i port d’Eivissa amb dos monitors durant quatre dies en
horari de matí i tarda, donant programes de l’activitat.
(...)
- Publicitat en mitjans de comunicació, tant en premsa com a ràdio.
(...)
- Per dur a terme aquestes accions, hem publicat 15.000 programes en idioma català/castellà i
7.000 programes en anglès».
2.1. Pel que fa referència al photocall situat a l’aeroport, l’Ajuntament aporta en el dossier
fotogràfic i publicitari de l’Eivissa Medieval 2018 un retall de premsa en el qual s’indica que a la
porta de sortida de l’aeroport es troba una gran fotografia del Portal de ses Taules amb hostesses
que ofereixen informació sobre l’esdeveniment. En aquesta fotografia no es pot apreciar
l’existència «de l'escut oficial del Consell i la seva marca turística «Ibiza» en un indret destacat,
privilegiat i visible», tal i com es descriu en la clàusula 2.2 del conveni de referència. En la
contestació al requeriment efectuat, l’Ajuntament manifesta el següent «que la preparació de la
publicitat es va realitzar amb un mes d’antelació i que el Consell ens va comunicar la seua
participació econòmica a la Fira del 2018 molt a prop de la inauguració, no va ser possible posar
cap escut ni logo de les institucions col·laboradores (Consell i Govern) ni organitzadora
(Ajuntament)...»
Pel que fa referència al photocall situat al port d’Eivissa, malgrat que l’Ajuntament no aporta cap
documentació acreditativa d’aquest fet, sí aporta un article de premsa del Diario de Ibiza de data
15 de maig de 2018 en el qual es menciona la presència d’un photocall instal·lat a l’aeroport
d’Eivissa i de la repartició d’un «millar de programas que se entregaron a los turistas en el puerto
de Ibiza».
2.2. En relació amb la publicitat en mitjans de comunicació, tant en premsa com en ràdio, s’aporta
còpia d’anuncis publicats al Periódico de Ibiza y Formentera i al Diario de Ibiza.
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En aquests anunci hi consten l'escut oficial del Consell Insular d’Eivissa i la seva marca turística
«Ibiza».
Així mateix, s’aporta còpia d’article en premsa publicat al Periódico de Ibiza y Formentera en data
15 de maig de 2018.
2.3. Pel que fa als programes promocionals publicats en els idiomes català/castellà i anglès,
s’aporten per part de l’Ajuntament d’Eivissa fullets promocionals en la seues versions en anglès,
castellà i català on hi consten l'escut oficial del Consell Insular d’Eivissa i la seva marca turística
«Ibiza».
3. Pel que fa referència als ingressos, l’apartat e) de la clàusula segona del conveni assenyala
«aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la
realització del mateix projecte, sempre que no s’excedeixi el cost total dels esdeveniments
subvencionats.»
L’Ajuntament d’Eivissa aporta resolució de concessió de subvenció directa de la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports del Govern Balear per import de 15.000€ «destinada al finançament
de les despeses desglossades corresponents a les actuacions musicals els dies de celebració de
la Fira Medieval 2018» de data 27 de juny de 2018 i «conforme amb la proposta i vist l’acord del
Consell de Govern» de la sessió de 4 de maig de 2018.
Relació d’ingressos Fira Eivissa Medieval 2018
Aportació Consell Insular
Aportació Govern Balear
Total

25.000,00 €
15.000,00 €
40.000,00 €

4.L’Ajuntament d’Eivissa presenta la preceptiva certificació en la qual es manifesta que «...el total
de les obligacions reconegudes i pagades corresponents a la XIX Fira Medieval de l’any 2018 puja
a 196.487,81€, de les quals es presenten per justificar la subvenció atorgada factures per import
de 27.301,07€...», que figura com annex I al conveni de referència i es detalla a continuació:

Desglossament de despeses certificades Fira Eivissa Medieval 2018
Atese atención y servicios SL
Can Impres SL
Susana Cardona Torres
Digital Ground Ibiza SL
Teresa Elías Lascano
Juana Maria Marí Torres
Termo ARL SL
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5. Del document aportat per l’Ajuntament d’Eivissa se n’extrau que les factures han estat
efectivament pagades abans de la finalització del termini de justificació de la subvenció.
6. En el quadre que s’inclou a continuació es detalla la diferència entre l’import de les despeses
certificades per part de l’Ajuntament d’Eivissa en relació amb la celebració de la Eivissa Medieval
2018 i els ingressos de l’esdeveniment:
Balanç ingressos i despeses Fira Eivissa Medieval 2018
Despeses - certificades desglossades Eivissa Medieval 2018
Ingressos – Aportació Consell Insular
Ingressos – Aportació Govern Balear
Diferència entre despeses I ingressos

Import
-196.487,81 €
25.000,00 €
15.000,00 €
-156.487,81 €

Per tot l’anterior, queda acreditat l’establert en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions “l’import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el
cost de l’activitat subvencionada».
7. L’import justificat per part de l’Ajuntament d’Eivissa (27.301,07 €) supera la quantia màxima
establerta en el conveni de referència com a aportació del Consell Insular d’Eivissa. Per tant, es
considera pertinent el pagament de la quantia màxima establerta en la clàusula 1.1 del conveni
(25.000,00 €).
8. Consta acreditat en l’expedient que existeix crèdit pressupostari i que la despesa
pressupostada és adequada a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure. Així mateix,
consta incorporat en l’expedient el corresponent certificat d’existència de crèdit núm.
2/2019000000492 per import de 25.000€ per l’esdeveniment corresponent a l’any 2018.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DE LA XX Fira Eivissa Medieval - 2019
1. En la documentació aportada per l’Ajuntament d’Eivissa es certifica que les actuacions
realitzades es troben dins l’objecte del conveni i que s’ha donat compliment a la finalitat de la
subvenció, de conformitat amb la clàusula 4.1 del conveni de referència.
2. La clàusula 2.2 del conveni signat de referència estableix que «L'activitat subvencionada serà
objecte de difusió per part de l’Ajuntament d’Eivissa posant de manifest el finançament del Consell
Insular d’Eivissa, per a la qual cosa, en totes les activitats relatives al desenvolupament de
l'activitat subvencionada (actuacions de promoció i publicitat, programes, fullets, cartells, anuncis,
pàgina web i qualsevol altre material i/o mitjans publicitaris escrits o orals que es realitzin amb
motiu del projecte subvencionat), durant la totalitat del període que duri la citada activitat
l’Ajuntament haurà de fer constar l'escut oficial del Consell i la seva marca turística «Ibiza» en un
indret destacat, privilegiat i visible».
En la memòria presentada en relació amb l’esdeveniment Fira Eivissa Medieval 2019, s’hi
indiquen les accions portades a terme dirigides fonamentalment a donar conèixer l’esdeveniment
entre els turistes i visitants, entre les que es detallen:
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1 - «Instal·lació de photocall a l’aeroport i port d’Eivissa amb dos monitors durant quatre dies en
horari de matí i tarda, donant programes de l’activitat.
2 - Realització d’un vídeo promocional de tota l’activitat.
3 - Publicitat en mitjans de comunicació, tant en premsa com a ràdio.
4 - Publicitat i difusió en cartelleria i material promocional.
5 - Per dur a terme aquestes accions, hem publicat 15.000 programes en idioma català/castellà i
7.000 programes en anglès».
2.1. Pel que fa referència al photocall situat a l’aeroport, l’Ajuntament aporta com a document
núm. 3 la fotografia acreditativa del mateix amb l’existència de l'escut oficial del Consell i la seva
marca turística «Ibiza» en un indret destacat, privilegiat i visible», tal i com es descriu a la clàusula
2.2 del conveni de referència.
2.2. En la memòria explicativa de l’esdeveniment Fira Eivissa Medieval 2019 s’inclou enllaç d’un
vídeo promocional a la plataforma youtube de tota l’activitat, de data 29 de maig de 2019, en el
qual no hi consten els logos ni del Consell d’Eivissa ni la seva marca turística «Ibiza», però sí el
logo de l’Ajuntament d’Eivissa. Per tant, de conformitat amb la clàusula 4.2 del conveni signat
«l'incompliment de l'obligació de la inclusió de l'escut oficial i de la seva marca turística «Ibiza» en
un indret destacat, privilegiat i visible en les actuacions anteriorment esmentades impedirà la
imputació de la subvenció a les despeses derivades de la realització de material incorrectament
elaborat.»
2.3. Referent a la difusió dels programes publicitaris de l’esdeveniment al port d’Eivissa,
l’Ajuntament d’Eivissa no aporta cap documentació acreditativa d’aquest extrem. L’Ajuntament
manifesta que no es va fer aquesta distribució al port per no coincidir amb cap creuer en aquesta
data i que «per error es va fer referència a la memòria».
2.4. Pel que fa referència a publicitat en mitjans radiofònics, l’Ajuntament no aporta cap
documentació acreditativa d’aquest fet. En relació amb la publicitat en mitjans radiofònics,
l’Ajuntament no aporta cap documentació acreditativa d’aquest fet. En aquest punt, l’Ajuntament
d’Eivissa manifesta que en la informació radiofònica «només consta informació puntual i no la
col·laboració de cap institució».
En canvi, sí aporta faldó publicitari inserit als mitjans de premsa escrita Periódico de Ibiza y
Formentera de data 8 de maig de 2019 i Diario de Ibiza de data 6 de maig de 2019 en els quals hi
consten tant l’escut del Consell Insular d’Eivissa com la seva marca turística «Ibiza», d’acord amb
els documents aportats núm. 5, núm. 6 i núm. 7 que obren a l’expedient.
2.5. Pel que fa als programes promocionals publicats, l’Ajuntament aporta còpia del programa
promocional de la Fira Eivissa Medieval 2019 tant en la seua edició en anglès com en la seua
edició bilingüe castellà/català.
3. Pel que fa referència als ingressos, l’apartat e) de la clàusula segona del conveni assenyala
«aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la
realització del mateix projecte, sempre que no s’excedeixi el cost total dels esdeveniments
subvencionats».
L’Ajuntament d’Eivissa informa de la sol·licitud a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports
del Govern Balear de 25.000€, d’acord amb la proposta del Consell de Govern de data 22 de març
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de 2019 en la qual es manifesta «el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, ha aprovat l’autorització d’una subvenció directa per un import de 25.000€ a
l’Ajuntament d’Eivissa amb motiu de la vintena edició de la Festa Medieval i dels actes
commemoratius del vintè aniversari de la declaració d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat»
Relació d’ingressos Fira Eivissa Medieval 2019
Aportació Consell Insular
Aportació Govern Balear
Total

25.000,00 €
25.000,00 €
50.000,00 €

4. El pressupost inicial de l’esdeveniment per l’any 2019, i que figura com annex II al conveni de
referència, és el següent:
Pressupost desglossat Eivissa Medieval 2019
Publicitat, propaganda, anuncis, TV, etc
Disseny, impressió català / castellà 10.000 programes; anglès 5000
Samarretes, borses, photocall
Monitors difusió programació (aeroport, port, punt informació, etc.)
Catxés programació cultural
Viatges
Hotels
Despeses tècniques
Infraestructures (neteja, wc, llum, aigua, personal muntatge/desmuntatge,
Vigilància)
Protocol seguretat, ambulància, etc
Autobusos gratuïts
Càtering artesans i personal fira
Monitors (diferents funcions)
Coordinació muntatge/desmuntatge artessans locals I empresa
Contractació empresa organitzadora Fira
Altres despeses
Total

Import
15.000,00 €
14.000,00 €
3.500,00 €
5.000,00 €
64.000,00 €
7.500,00 €
6.500,00 €
15.000,00 €
17.000,00 €
4.500,00 €
12.500,00 €
11.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
7.865,00 €
1.635,00 €
200.000,00 €

5. L’Ajuntament d’Eivissa presenta la preceptiva certificació en la qual es manifesta que «...el total
de les obligacions reconegudes i pagades corresponents a la XX Fira Eivissa Medieval de l’any
2019 ascendeix a 182.109,04€, de les quals es presenten per justificar la subvenció atorgada
factures per import de 27.365,34€...» tal com es detalla a continuació:
Desglossament de les despeses certificades
Fira Eivissa Medieval 2019
Concepte
Zito Santo
Video xarxes
Diario de Ibiza
publicitat
Diario de Ibiza
publicitat
Diario de Ibiza
publicitat
Diario de Ibiza
publicitat
Diario de Ibiza
publicitat
Periodico de Ibiza y Formentera
publicitat
Periodico de Ibiza y Formentera
publicitat
Periodico de Ibiza y Formentera
publicitat
Ribas Torres Josefa
paredes pagesos
Can Impres SL
fulletons
S’estalo
monitors
Marí Torres Juana Maria
samarretes
Total
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290,40 €
864,57 €
89,54 €
1.028,50 €
1.028,50 €
992,20 €
1.899,70 €
629,20 €
629,20 €
1.694,00 €
5.351,83 €
10.000,00 €
2.867,70 €
27.365,34 €
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En aquest punt, i com a conseqüència de l’incompliment de la clàusula 4.2 del conveni signat en
la que es manifesta que «l'incompliment de l'obligació de la inclusió de l'escut oficial i de la seva
marca turística «Ibiza» en un indret destacat, privilegiat i visible en les actuacions anteriorment
esmentades impedirà la imputació de la subvenció a les despeses derivades de la realització de
material incorrectament elaborat» en relació amb la realització del vídeo en xarxes, s’exclou
aquest concepte per import de 290,40 €. D’aquesta manera, queda adequadament justificat
l’import de 27.074,94 €, tal i com s’assenyala a continuació:
Desglossament de les despeses correctament justificades
Fira Eivissa Medieval 2019
Diario de Ibiza
Diario de Ibiza
Diario de Ibiza
Diario de Ibiza
Diario de Ibiza
Periodico de Ibiza y Formentera
Periodico de Ibiza y Formentera
Periodico de Ibiza y Formentera
Ribas Torres Josefa
Can Impres SL
S’estalo
Marí Torres Juana Maria

Concepte
publicitat
publicitat
publicitat
publicitat
publicitat
publicitat
publicitat
publicitat
paredes pagesos
fulletons
monitors
samarretes

Import
864,57 €
89,54 €
1.028,50 €
1.028,50 €
992,20 €
1.899,70 €
629,20 €
629,20 €
1.694,00 €
5.351,83 €
10.000,00 €
2.867,70 €

6. Del document aportat per l’Ajuntament d’Eivissa se n’extrau que les factures han estat
efectivament pagades abans de la finalització del termini de justificació de la subvenció.
7. Al quadre que s’inclou a continuació es detalla la diferència entre l’import de les despeses
certificades per part de l’Ajuntament d’Eivissa en relació amb la celebració de la Eivissa Medieval
2019 i els ingressos de l’esdeveniment:
Balanç d’ingressos i despeses Fira Eivissa Medieval 2019
Import
Despeses certificades desglossades Eivissa Medieval 2019
-182.109,04 €
Ingressos 2019
50.000,00 €
Total -132.109,04 €

Per tot l’anterior, queda acreditat l’establert en l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions “l’import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el
cost de l’activitat subvencionada».
8. L’import justificat per part de l’Ajuntament d’Eivissa (27.074,94€) supera la quantia màxima
establerta en el conveni de referència com aportació del Consell Insular d’Eivissa, per això, es
considera pertinent el pagament de la quantia màxima establerta en la clàusula 1.1 del conveni
(25.000,00€).
9. Consta acreditat en l’expedient que existeix crèdit pressupostari i que el pressupostat és
l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure. Així mateix, consta incorporat
en l’expedient el corresponent certificat d’existència de crèdit núm. 2/2019000000576 per import
de 25.000€ per l’esdeveniment de 2019.
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES ADDICIONALS
1. En el conveni regulador del present procediment hi consta que és compromís del Consell
Insular d’Eivissa l’aportació màxima de 50.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 432146202 del pressupost general de la corporació insular per l’any 2019, i en aquest sentit, obren a
l’expedient les retencions de crèdit núm. 2/2019000000492 per import de 25.000€ per
l’esdeveniment corresponent a l’any 2018 i la núm. 2/2019000000576 per import de 25.000€ per
l’esdeveniment de 2019.
2. Consta acreditat en l’expedient que l’Ajuntament d’Eivissa amb CIF núm. P0702600H es troba
al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord amb els articles
13.e) i 14.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com amb la tresoreria del Consell Insular
d’Eivissa, d’acord amb l’article 189.2 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 9 del RD 500/1990, de 20 d’abril, segons la
documentació que obra a l’expedient.
3. Tant pel que fa referència a l’edició XIX de la Fira Medieval 2018 com la XX Fira Medieval 2019,
i derivat de l’anàlisi dels documents que obren a l’expedient administratiu, consten acreditats els
següents extrems:
- Que aquesta justificació es correspon a una justificació parcial del total objecte de la subvenció i
que no s’han realitzat pagaments parcials durant l’any 2019.
- Que a data d’avui no es te coneixement de que s’hagi dictat resolució declarativa de la
procedència de reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament d’aquesta, per
alguna de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
- Que no consta que s’hagi acordat com a mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament
o de les quantitats pendents d’abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa
subvenció.
4. S’ha d’incidir en què aquesta aportació econòmica té caràcter singular per concorre-hi raons
d'interès públic, social i econòmic, que evidencien la necessitat d’incidir directament en municipis
de l’illa, amb la finalitat d’adoptar noves mesures d’impuls pel seu desenvolupament econòmic i
afavorir el col·lectiu dels seus residents, així com fomentar la desestacionalització turística.
5. Vist l’informe tècnic emès per la tècnica mitjana del Departament de Turisme en data 2 de
desembre de 2019 sobre la documentació justificativa presentada per l’Ajuntament d’Eivissa per
als esdeveniments XIX Fira Eivissa Medieval 2018 i XX Fira Eivissa Medieval 2019 en relació
conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció
nominativa del Consell Insular d’Eivissa per la celebració de l’esdeveniment Fira Eivissa Medieval
per les edicions dels anys 2018 i 2019 per import màxim de 25.000,00 € per esdeveniment.
6. L'òrgan competent per a la resolució d’aquest expedient es el consell executiu del Consell
Insular d’Eivissa, de conformitat amb l’article 65 del Reglament Organic del Consell Insular
d’Eivissa, Decrets de Presidència núm. 471/2019 i 472/2019, de 10 de juliol de 2019, d’estructura
del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments així com de nomenament de
les persones membres del Consell executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d’Eivissa
(BOIB núm. 95, de 11/07/2019) i el Decret de Presidència núm. 484/2019, de determinació de les
atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98, de
17/07/2019).
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7. Vist l’article 74.1.b) del Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, de
18/09/2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14/10/2018, modificació en BOIB núm. 48 de
16/04/2016), junt als Decrets de Presidència núm. 471/2019 i 472/2019, de 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments així com de
nomenament de les persones membres del Consell executiu i de les vicepresidències del Consell
Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, de 11/07/2019); el Decret de Presidència núm. 484/2019, de
determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa
(BOIB núm. 98, de 17/07/2019), i el BOIB núm. 110, de 10 d’agost de 2019 en el qual es publica la
creació de direccions insulars del Consell Insular d’Eivissa i en concret, la Direcció Insular de
Turisme i el Decret de Presidència núm. 696/2019, de nomenament d’alts càrrecs del Consell
Insular d’Eivissa (BOIB núm. 139, de 12/10/2019).
8. Vist l’informe proposta emès pel Departament de Turisme de data 2 de desembre de 2019.
Per tot l’anterior, i en ús de les facultats que tenc conferides elevo al Consell Executiu la següent
PROPOSTA
PRIMER. APROVAR la justificació parcial aportada per l’Ajuntament d’Eivissa en relació conveni
instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa
del Consell Insular d’Eivissa per la celebració de l’esdeveniment XIX Fira Eivissa Medieval 2018
per import de 25.000,00 € per a l’esdeveniment amb càrrec a la partida pressupostària 432146202, del pressupost del Departament de Turisme (Promoció Turística) de l’exercici 2019.
SEGON. APROVAR la justificació parcial aportada per l’Ajuntament d’Eivissa en relació conveni
instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa
del Consell Insular d’Eivissa per la celebració de l’esdeveniment XX Fira Eivissa Medieval 2019
per import de 25.000,00 € per a l’esdeveniment amb càrrec a la partida pressupostària 432146202, del pressupost del Departament de Turisme (Promoció Turística) de l’exercici 2019.
TERCER. DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de pagament de la quantitat de 25.000,00 € a
l’Ajuntament d’Eivissa amb motiu de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular
d’Eivissa per la celebració de l’esdeveniment XIX Fira Eivissa Medieval 2018 amb càrrec a la
partida pressupostària 4321-46202, del pressupost del Departament de Turisme (Promoció
Turística) de l’exercici 2019.
QUART. DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de pagament de la quantitat de 25.000,00 € a
l’Ajuntament d’Eivissa amb motiu de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular
d’Eivissa per la celebració de l’esdeveniment XX Fira Eivissa Medieval 2019 amb càrrec a la
partida pressupostària 4321-46202, del pressupost del Departament de Turisme (Promoció
Turística) de l’exercici 2019.
CINQUÈ. NOTIFICAR a l’Ajuntament d’Eivissa com a beneficiari, la resolució de la justificació
parcial de la subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa per a la
celebració dels esdeveniments XIX Fira Eivissa Medieval 2018 i XX Fira Eivissa Medieval 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.
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23. Proposta del president, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell
Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 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. 2019/00008563D
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"El Consell Insular d’Eivissa ostenta, de conformitat amb el que preveuen els art. 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la competència d’assegurar la
prestació integral i adequada en tot el territori insular dels serveis de competència municipal,
especialment els contemplats als seus art. 25 i 26.
Amb aquesta finalitat, el Consell Insular pot atorgar subvencions i ajudes amb càrrec als seus fons
propis per a la realització i el manteniment d’obres i serveis de competència municipal, que es
poden instrumentar a través de plans específics o mitjançant altres instruments.
Vist que al pressupost del Consell Insular vigent per a l’exercici 2019 hi ha la partida 9420.76202,
amb un import de 100.000 euros, assignada nominativament a l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany, per a inversions en matèria d’obres i serveis de competència municipal.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions 2018-19, aprovat per acord del Consell Executiu en data 16
de març de 2018, (BOIB núm. 37, de 24-03-2018), i la seua modificació de data 17 d’abril de 2018
(BOIB núm. 50, de 24-04-2018).
Vist que mitjançant escrit de data 23 de maig de 2019 es va comunicar a dit Ajuntament
l’existència de la partida esmentada, i se sol·licitaren projectes/memòries valorades per
instrumentar aquesta cooperació econòmica.
Vist que en dit escrit també es va comunicar a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany que, el
present exercici, l’esmentada subvenció aniria destinada a finançar actuacions en matèria de
mobilitat i millora del medi ambient (parades de la xarxa municipal de transports, vials no
motoritzats dins l’àmbit urbà, promoció de la mobilitat elèctrica, millores en l’accessibilitat a les
platges i supressió de barreres arquitectòniques), a projectes que incideixin directament en el
cicle de l’aigua (obtenció de recursos, xarxes i instal·lacions de distribució d’aigua potable a
nuclis de població, xarxes i instal·lacions per al tractament d’aigües residuals, etc.), i a altres
projectes que els ajuntaments considerin imprescindibles per als seus municipis i que vagin
destinats a atendre mancances en els serveis compresos en els articles 25 i 26 de l’esmentada
Llei 7/1985.
Vist que l’Ajuntament de Sant Antoni de portmany ha presentat un projecte per a inversions al seu
municipi.
Vist l’informe tècnic de data 9 d’octubre de 2019, emès per l’arquitecte tècnic Sr. Justo González
González, en el qual, en relació amb dit Ajuntament, entre altres coses, es diu:
“La relació d’obres presentades per a la seva incorporació al conveni per aquest ajuntament
és la següent:
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY:
1.- Proyecto de remodelación de la Plaza Coixet, Calle Menendez Pidal, Sant Antoni de
Portmany. Pressupost: 321.622,27 €, IVA inclòs.
Observacions: Respecte a la documentació presentada, es proposa l’aprovació del projecte
presentat per l’Ajuntament per a ser inclòs a la convocatòria de subvencions directes per a
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la realització d’obres i serveis de competència municipal de l’any 2019, condicionada a
l’obtenció de qualsevol informe favorable que pugui resultar preceptiu (departament de
costes, departament de xarxa viària des Consell Insular, etc.) i al compliment de la normativa
vigent que sigui d’aplicació dada la naturalesa de l’obra.”
Vist el que disposa l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, aplicable als consells insulars per la previsió continguda a l’article 41.3, i el que disposa
l’article 25 en relació amb les competències pròpies dels municipis.
Atès que al territori insular només hi ha cinc municipis i que es col·labora amb tots ells i ateses les
pròpies característiques dels destinataris (administracions públiques); que les actuacions o
intervencions que es pretenen dur a terme s’han executat o s’han d’executar dins l’any 2019.
Atesa la problemàtica que cada vegada s’ha fet més palesa en relació amb l’obtenció de recursos
i en la gestió del cicle de l’aigua a l’illa d’Eivissa, així com la necessitat de portar a terme
actuacions en matèria de mobilitat i millora del medi ambient, projectes que incideixin directament
en el cicle de l’aigua, o altres projectes que els ajuntaments considerin imprescindibles per als
seus municipis, com a conseqüència de la pressió demogràfica a la qual es veu sotmesa aquesta
illa per l’increment de població i de visitants estivals, problemàtiques que han aconsellat que les
partides previstes al pressupost 2019 en l’àmbit de la cooperació municipal fossin per a obres o
intervencions relacionades amb els temes esmentats.
Atès que les ajudes tenen caràcter singular per concórrer raons d’interès públic, social i econòmic
que evidencien la necessitat d’incidir directament en cada un dels municipis de l’illa, amb la
finalitat d’adoptar noves mesures d’impuls per al seu desenvolupament econòmic i social i per
afavorir el col·lectiu de persones que allí resideixen, que justifiquen en el present cas la concessió
directa.
Vist el que disposa l’article 7.1 del Text refós de la Llei de subvencions (de la CAIB), aprovat per
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, així com el que disposa el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa
a les excepcions als principis de publicitat i concurrència.
Vist que a l’expedient consta l’oportuna retenció de crèdit.
Vist que l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany acredita amb la documentació aportada estar al
corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, de no tenir deutes de naturalesa
tributària amb l’Estat i de no tenir deutes en període executiu amb l’Administració del Consell.
Vist informe-proposta de data 11 de desembre d’enguany de la cap de servei de Contractació i
Coordinació, Sra. Maria Torres Bonet, informat favorablement per l’assessora jurídica Sra. M. del
Carmen Campoy Torrejón.
Aquest president, de conformitat amb l’establert als Decrets de presidència núm. 2019000471, de
10 de juliol, d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB
núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i 2019000484, de 16 de juliol, de determinació de les atribucions
corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98, de 17 de juliol de
2019), en ús de les facultats que té conferides, amb caràcter previ a l’emissió del corresponent
informe de fiscalització prèvia de la Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat
informe sigui favorable, eleva al Consell Executiu d’aquest Consell Insular la següent:
PROPOSTA
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PRIMER. APROVAR la despesa per import de 100.000 € amb càrrec a la partida 9420 – 76202.
SEGON. APROVAR la concessió de l’ajuda directa que a continuació es relaciona:
A l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 100% del pressupost, fins a un màxim de 100.000 €
per a la realització de la següent actuació:
1.- Proyecto de remodelación de la Plaza Coixet, Calle Menendez Pidal, Sant Antoni de
Portmany. Pressupost: 321.622,27 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament de Sant Antoni de Portmany .... 321.622,27 €
TERCER. SOTMETRE la concessió de l’esmentada subvenció a l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany 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.
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.
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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 Antoni de Portmany, 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.
24. Proposta del president, en relació amb la concessió i pagament de la línia d’ajudes per
pal·liar els efectes de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa d’Eivissa per a
l’any 2019. Exp. 2019/00016946S
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l’expedient núm. 2019/16946S que es tramita al Departament competent en matèria
d’Agricultura, referent a la línia d’ajudes per pal·liar els efectes de la sequera a la ramaderia de
petits remugants de l’illa d’Eivissa, inclosa dins la Convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, que es va publicar al
BOIB núm. 119, de 29 d’agost de 2019 (BDNS núm. 471140).
Vist que en data 24 de juliol de 2019 la Intervenció d’aquesta Corporació va donar per
comptabilitzada la retenció de crèdit del total de la convocatòria d’ajudes específiques per al
desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 i que aquesta línia
d’ajudes per a pal·liar els efectes de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa
d’Eivissa està inclosa (Núm. exp. comptable ATM 2/2019000003242).
Vist l’informe tècnic favorable emès pel veterinari adscrit al Departament de Turisme, Medi Rural i
Marí i Cooperació Municipal en data 26 de novembre de 2019.
Vista l’Acta núm. 3 de la Comissió Avaluadora de les ajudes específiques per al desenvolupament
de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, de data 2 de desembre de 2019 i que
consta a l’expedient dalt esmentat.
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Vist l’informe de seguiment de data 12 de desembre de 2019 sobre l’estat del seguiment de la
subvenció als titulars sol·licitants d’ajuda, en compliment de l’art. 88.3. del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per tal de fer efectiu el pagament per un
import de 29.916,07 €.
Vist l’informe proposta favorable emès pel cap de secció del Departament de Turisme, Medi Rural
i Marí i Cooperació Municipal de data 12 de desembre de 2019.
Atès l’article 189 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (BOE núm. 59, DE 9-3-2004 i modificació BOE núm.
63, de 13-3-2004).
Ateses les bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l’àmbit rural, ramader,
pesquer i cinegètic a l’illa d’Eivissa, publicades al BOIB núm. 51, de data 15-04-2008; i
modificacions posteriors.
Atès l’apartat I (Disposicions generals) i el punt K) de l’Apartat II (Linies d’ajuda – Ajudes per
pal·liar els efectes de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa d’Eivissa –
Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa
d’Eivissa per a l’any 2019), (Identificador BDNS núm. 471140), publicada al BOIB núm. 119m de
data 29 d’agost de 2019.
Atès l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars (BOIB núm. 134 de 2 de
novembre de 2000); l’article 52 del Reglament Orgànic del CIE (BOIB núm.136 de 18 de setembre
de 2010, correcció en BOIB núm. 148 de 14.10.2010, modificació en BOIB núm. 48 de
16.04.2016); el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95,
d’11 de juliol de 2019); el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019,
de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 95, d’11 de juliol de 2019) i, el Decret de Presidència núm.
2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98 de 17 de juliol de 2019), amb
caràcter previ a l’emissió del corresponent informe de fiscalització, preceptiu i necessari, de la
Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe sigui favorable i de conformitat,
elevo al Consell Executiu com a òrgan competent, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la despesa de 29.916,07 € (vint-i-nou mil nou-cents setze euros amb 7
cèntims), a càrrec de la partida pressupostària 4100-47900 del vigent pressupost, i donar així
compliment a l'objecte de la línia d’ajudes per pal·liar els efectes de la sequera a la ramaderia de
petits remugants de l’illa d’Eivissa emmarcada dins de la Convocatòria d’ajudes específiques per
al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.
Segon.- Aprovar la concessió de les següents sol·licituds d’ajuda per pal·liar els efectes de la
sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019, que
suposa una subvenció de 29.916,07 € (vint-i-nou mil nou-cents setze euros amb 7 cèntims),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4100-47900, distribuïts per sol·licitants segons la següent
relació i que compleixen tots els requisits i presenten tota la documentació que l’esmentada
convocatòria exigeix:
Acta 53/19 Consell Executiu

Pàgina 72 de 78

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

El romanent no utilitzat d’aquesta ajuda suposa un total de 20.083,93 € (vint mil vuitanta-tres
euros amb noranta-tres cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4100-47900.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes econòmiques per pal·liar els efectes
de la sequera a la ramaderia de petits remugants de l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 relacionades
en el punt segon.
Quart.- 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.
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El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
25. 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’autorització i disposició de la despesa amb càrrec al pressupost de
l’exercici de 2019, en diversos expedients de contractació d’obres i serveis del Consell
Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00019844S
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vistos els contractes següents:
Contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. per al servei per a
la contractació de la implantació de vàries solucions d’administració electrònica en el Consell
Insular (EXP. NÚM. 000021/2015-CNT)
Contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil CONTRATAS VILOR, S.L.,per a
l'execució de les obres del projecte de reforma de vestuaris i planta soterrani del Poliesportiu «Sa
Blanca Dona», propietat del Consell Insular d’Eivissa, exp. de contractació núm. 2018/00013893W
Contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil Carrocerías Ibiza, S.A., per a la
contractació per substituir la coberta del Pavelló esportiu de Sa Pedrera, exp. de contractació
núm. 2019/000019046E
Contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i la mercantil ISLASFALTO, S.L., per a l'execució de
les obres del projecte de millora del paviment i adequació de l'equipament vial de la carretera
PMV-812.1, des del PK 0+000 i el PK 11+845, exp. de contractació núm. 2019/00001909W
Vista la providència de Presidència del Consell Insular d’Eivissa de data en la qual es disposa:
“Atesa la constitució de la nova Corporació del Consell Insular d’Eivissa, el passat 5 de juliol de 2019,
després de la celebració de les eleccions al Parlament Europeu, autonòmiques i locals, el 26 de maig de
2019.
Atesa la situació en què es troba l’elaboració del pressupost per a l’any 2020, que és el primer elaborat per
la nova corporació.
Considerant les previsions d’ingressos per a l’any 2020.
Atesa l’existència de diverses inversions plurianualitzades i també algun contracte de serveis no periòdic i
més significatiu, iniciats durant el mandat de l’anterior equip de govern.
Considerant que l’actual equip de govern té unes prioritats pròpies i vol tancar en l’exercici 2019 els
compromisos adquirits per l’anterior equip de govern.
És intenció de la corporació incloure el pressupost total de la inversió a l’exercici pressupostari de 2019, per
tal de comptar amb una visió real dels compromisos de despesa adquirits durant l’anterior legislatura, amb
els que ha de comptar el Consell Insular d’Eivissa i, respectant les limitacions pressupostaries, que es portin
a terme les modificacions pertinents per fer efectius els referits compromisos de l’equip de govern anterior i,
així, l’exercici 2020 poder confeccionar uns pressupostos que recullin les prioritats en les polítiques
d’inversió de l’actual corporació.
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En base a les competències que tinc atribuïdes per la normativa vigent i, en especial, per l’article 9.2.a) de
la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de Consells Insulars.
DISPÒS
Que s’iniciïn els tràmits administratius escaients per tal de reprogramar les inversions per tal d’imputar al
vigent pressupost de l’any 2019 la despesa íntegra de l’execució de totes les inversions plurianualitzades a
exercicis futurs en què això sigui possible, i també el servei de dues unitats mòbils per a l’inspecció tècnica
periòdica de vehicles a l’illa d’Eivissa i9 el d’implantació de vàries solucions d’administració electrònica en el
Consell Insular d’Eivissa”.

En base a la referida ordre s’han emès els informes següents:
PRIMER. En relació al contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i T-SYSTEMS ITC IBERIA,
S.A.U. del servei per a la contractació de la implantació de vàries solucions d’administració
electrònica en el Consell Insular (EXP. NÚM. 000021/2015-CNT), existeix un informe del Cap de
secció de sistemes d’Informació i Seguretat, de data 27 de novembre 2019 on es proposa:
“ (.../...) desde el servicio de Modernización y TIC se propone la siguiente distribución de
anualidades: año 2019: importe pendiente con IVA: 236.345 Euros.”
SEGON. En relació al contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil CONTRATAS
VILOR, S.L.,per a l'execució de les obres del projecte de reforma de vestuaris i planta soterrani
del Poliesportiu «Sa Blanca Dona», propietat del Consell Insular d’Eivissa, exp. de contractació
núm. 2018/00013893W, existeix un informe del director d’equipaments esportius en el qual es
proposa:
“(.../...) realitzar una reclassificació econòmica dels nostres pressupostos per el exercici 2019 a la
orgànica 3420-Cap VI- la quantitat de un milió cent trenta mil nou cents vint i vuit mil euros amb
setze cèntims (1.130.928,16 euros)(.../...)”.
TERCER. En relació al contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i la entitat mercantil Carrocerías
Ibiza S.A. per a la contractació per substituir la coberta del Pavelló esportiu de Sa Pedrera, exp.
De contractació núm. 2019/000019046E, existeix un informe del tècnic superior d’esports en el
qual es proposa el següent:
“(…/…) des d’aquest Departament d’Esports i Joventut es proposa la següent distribució
d’anualitats: any 2019: import pendent amb IVA: 450.442,88 euros.
QUART. En relació amb el contracte entre el Consell Insular d’Eivissa i la mercantil ISLASFALTO
S.L., per a l’execució de les obres del projecte de millora del paviment i adequació de
l’equipament vial de la carretera PMV-812.1, des del PK 0,000 i el PK 11,845, exp. de
contractació núm. 2019/00001909W, consta un informe del cap de Servei d’Infrastructures viàries
on consta el següent:
“(…/…) desde este servicio de Infraestructuras Viarias se propone la siguiente distribución de
anualidades: 2019: 1.166.469,00.”
Vist l’informe-proposta de la Secció de Contractació i Coordinació de data 12/12/2019.
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Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, amb caràcter previ a l'emissió del corresponent
informe de fiscalització prèvia limitada, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència
núm.2019000471 (BOIB núm. 95, de data 11/07/2019) , Decret de Presidència núm. 2019000484
(BOIB núm. 98, de 17/07/2019); i l'article 72 del Reglament orgànic d'aquesta Corporació (BOIB
núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010, modificació al BOIB núm.
48, de 16/04/2016), eleva al Consell Executiu de la Corporació–en tant que òrgan de contractació
en el contracte de referència- la següent
PROPOSTA
1. AUTORITZAR I DISPOSAR amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 i a la partida
pressupostària 4911.62600, la quantitat màxima de 236.345,38 Euros, en el contracte del servei
per a la implantació de diversos sistemes d’administració electrònica en el Consell Insular
d’Eivissa, a favor de l’entitat mercantil T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., amb CIF núm.
A81608077.
2. AUTORITZAR I DISPOSAR amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 i a la partida
pressupostària 3420.63200 la quantitat màxima de 1.130.928,16 Euros en el contracte d’obres del
projecte de reforma de vestuaris i planta soterrani del Poliesportiu “Sa Blanca Dona”, propietat del
Consell Insular d’Eivissa, a favor de l’entitat mercantil CONTRATAS VILOR, S.L., amb CIF núm.
B97400626.
3. AUTORITZAR I DISPOSAR amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2019 i a la partida
pressupostària 3420.62203 la quantitat màxima de 450.442,88 Euros en el contracte d’obres de
substitució de la coberta del pavelló de Sa Pedrera, a favor de l’entitat mercantil CARROCERÍAS
IBIZA, S.A., amb CIF núm. A07456593.
4. AUTORITZAR I DISPOSAR amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 i la partida
pressupostària 4530.61903, la quantitat màxima de 1.668.469,00 euros en el contracte d’obres del
projecte de Millora del paviment i adequació de l’equipament vial de la carretera PMV-812.1 des
del PK 0.000 al PK 11.845, a favor de l’entitat mercantil ISLASFALTO, S.L., amb CIF núm.
B07784119.
5. COMUNICAR a la Intervenció del Consell Insular d’Eivissa el present acord, als efectes
escaients."
I vista l’actuació de la Intervenció de fiscalització de conformitat de data 12 de desembre de 2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
A les 9:20 h, el president suspèn la sessió, que es continuarà quan estigui llest l’expedient
assenyalat en el punt núm. 5 de la convocatòria.
A les 13:30 h, es reprèn la sessió per tractar la nova proposta efectuada en aquest punt 5 de
l’ordre del dia, amb el president i tots els consellers executius, inclosa la sra. Maria Fajarnés que
s’incorpora a la sessió en aquests moments.
5. Proposta del president, en relació amb la concessió de subvencions als ajuntaments per
al manteniment i millora en camins rurals 2018. Exp. 2018/00012188E
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
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"En data 4 de desembre de 2019 es va fer una proposta al Consell Executiu en el sentit següent:
«Primer. Excloure del procés de concessió i pagament de la línia d’ajudes als ajuntaments de
l’illa d’Eivissa per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals, segons convocatòria
específica publicada al BOIB núm. 124 de 09.10.2018 -així com el seu extracte-, per pèrdua de la
condició de beneficiari, respecte de les següents entitats i per les causes que específicament
s’indiquen:
- Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (CIF núm. P0704600F), consta com a deutor d’aquest
Consell Insular segons informe emès per la Tresoreria d’aquest Consell Insular, de data 18 de
novembre de 2019.
- Ajuntament d’Eivissa (CIF núm. P0702600H), consta com a deutor d’aquest Consell Insular
segons informe emès per la Tresoreria d’aquest Consell Insular, de data 18 de novembre de 2019.
- Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (CIF núm. P0704800B), deutor d’aquest Consell Insular
en virtut d’acord del Consell Executiu, de data 8 de novembre de 2019, pel qual es va declarar la
procedència del 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 que hi consten, estant la quantitat total a reintegrar a aquest Consell Insular de
1.569,96€.
Segon. Aprovar la despesa i la concessió, i reconèixer l’obligació de pagament de les ajudes
als ajuntaments que s’indiquen a continuació per a actuacions de manteniment i millora en els
camins rurals per a l’any 2018, que suposa una subvenció total de 97.993,76€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4100-76200, atès l’informe tècnic emès en data 31 de juliol de 2019 per
l’enginyer agrònom del Departament, de seguiment, comprovació i justificació de les actuacions
realitzades per aquestes entitats, i repartits de la següent manera:
- Ajuntament de Santa Eulària des Riu (CIF núm. P0705400J): 61.700,91 € (75% de l’import
elegible: 82.267,88 €).
- Ajuntament de Sant Joan de Labritja (CIF núm. P0705000H): 36.292,85 € (75 % import elegible:
48.390,46 €).
Alliberar el romanent no utilitzat d’aquesta ajuda que suposa un total de 146.006,24 € a càrrec
de l’aplicació pressupostària 4100-76200.
Tercer.- Notificar als interessats l’adopció de l’acord.»
Aquest expedient va ser fiscalitzat favorablement per la Intervenció d’aquest Consell Insular en
data 9 de desembre de 2019.
Atès que aquest Departament ha tengut coneixement amb posterioritat a la data de la referida
proposta que tots els ajuntaments de l’illa d’Eivissa estan al corrent de les seues obligacions amb
el Consell Insular, i així s’expressa el certificat emès en data 13 de desembre de 2019 per la
Tresoreria d’aquesta Corporació, el qual s’ha incorporat a aquest expedient.
Atès el que preveu l’art. 21.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de subvencions de la CAIB (BOIB núm. 196, de 31-12-2005), i en
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conseqüència, pel que respecta a l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, aquesta entitat està al
corrent de les seues obligacions amb el Consell Insular d’Eivissa, atès que el procediment de
reintegrament de subvenció es troba en període voluntari de pagament.
Atesos els principis de cooperació, de col·laboració i coordinació entre administracions públiques
previstos a l’art. 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm.
236, de 02-10-2015).
Atès que s’han esmenat les prohibicions respecte dels ajuntaments que s’esmenten a la referida
proposta al Consell Executiu de data 4 de desembre de 2019,
PROPÒS
Primer. Aprovar la concessió, i reconèixer l’obligació de pagament, de les ajudes als
ajuntaments que s’indiquen a continuació per a actuacions de manteniment i millora en els camins
rurals per a l’any 2018, que suposa una subvenció total de 222.296,03 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 4100-76200, atès l’informe tècnic emès en data 31 de juliol de 2019 per l’enginyer
agrònom del Departament competent en matèria d’Agricultura, de seguiment, comprovació i
justificació de les actuacions realitzades per aquestes entitats, i repartits de la següent manera:
- Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (CIF núm. P0704600F): 74.299,02 € (75% de l’import
elegible: 99.065,36 €).
- Ajuntament d’Eivissa (CIF núm. P0702600H): 1.905,75 € (75% de l’import elegible: 2.541,00 €)
- Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (CIF núm. P0704800B): 48.097,50 € (75% de l’import
elegible: 64.130,00 €)
- Ajuntament de Santa Eulària des Riu (CIF núm. P0705400J): 61.700,91 € (75% de l’import
elegible: 82.267,88 €).
- Ajuntament de Sant Joan de Labritja (CIF núm. P0705000H): 36.292,85 € (75 % import elegible:
48.390,46 €).
Alliberar el romanent no utilitzat d’aquesta ajuda que suposa un total de 21.703,97 € a càrrec de
l’aplicació pressupostària 4100-76200.
Segon.- 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 seus membres.

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.,
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Vist i plau,
El president,
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