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

Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 50/19
Caràcter: Ordinària
Data: 2 de desembre de 2019
Horari: de 8:30 a 8:57 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 49/19 de data 22 de novembre de 2019.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 49/19, corresponent a la sessió de
data 22 de novembre de 2019.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb la devolució de la garantia definitiva en l’expedient de contractació núm. 000037/2012CNT, de les obres de climatització del HRA Cas Serres. Exp. myTAO 2018/00005247X

PRIMER.- CANCELAR Y RETORNAR la garantia definitiva de l'esmentat contracte, signat en
data 04 de novembre de 2013, entre el Consell Insular d’Eivissa i l'entitat AGRUPACIÓN
EMPRESAS AUTOMATISMOS MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. absorbida per l’empresa
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.L. (ACISA) que el contractista va
dipositar mitjançant aval bancari per un import d’onze mil quatre-cents noranta-cinc euros amb
trenta-set cèntims (11.495,37 €) en data 27/09/2013.
SEGON.- ABONAR les despeses bancàries generades que ascendeixen a l'import de 563,43 €,
calculats fins al 29 de novembre, amb càrrec a la partida pressupostària 9200.35200.
TERCER.- NOTIFICAR L’ACORD a l’empresa interessada i donar-ne trasllat a la Secció de
Serveis Tècnics i a la Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació als efectes escaients."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització prèvia plena, de data 25 de novembre de
2019.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’expedient de contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació anticipada, del servei de prevenció i control
de la Legionel·losi, en aplicació del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol de 2003, de
prevenció de la Legionel·losi a diversos centres del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2019/00019633B

PROPOSTA
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PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació en els termes previstos a l'article 116 de la LCSP.
SEGON.- Demanar als serveis corresponents, per a la seua incorporació al present expedient, els
següents documents:
1.- Plec de clàusules administratives particulars.
2.- Informe jurídic.
3.- Fiscalització de la despesa per la Intervenció."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’adjudicació en l’expedient de contractació, 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

1.- ADJUDICAR del servei de dues unitats mòbils per a la inspecció tècnica periòdica de vehicles
a l’Illa d’Eivissa, expedient de contractació núm. 2018/00015211D, a l’entitat mercantil ESTACIÓN
ITV VEGA BAJA, S.A (ITEVEBAS) 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), amb una durada d’un (1) any, tota vegada que compleix amb els Plecs que regeixen
aquesta licitació i amb les següents millores:
- Compromís d’una reducció de 15 dies del termini de lliurament, instal·lació i posada en
funcionament de les instal·lacions ( inicialment establert en 30 dies).
- Compromís de disposar d’almenys, una línia d’ITV mòbil addicional, en cas d’avaria o mal
funcionament de les inicialment posades en funcionament, en un termini no superior a 5 dies.
- Compromís de subministrar i instal·lar un rètol lluminós a l’entrada del recinte amb indicació
d’atenció sense cita prèvia , modificable remotament des de l’interior de la caseta, amb les
indicacions, almenys de “ lliure” o “complet”
2.- DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. A. N. B., cap de secció d’Inspecció Tècnica
de Vehicles.
3.- COMUNICAR a la Intervenció, a la Tresoreria i al centre gestor de la Corporació la resolució
que dicti l’Òrgan de Contractació.
4.- NOTIFICAR als licitadors l’adjudicació.
5.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte en el DOUE, plataforma electrònica de contractació
pública i en el perfil del contractant d’aquesta Corporació, tot de conformitat amb els articles 63 i
151 de la LCSP.
6.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 de la LCSP i PUBLICAR la seva
formalització en termes de l'article 154."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
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El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
5. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa, en relació
amb l’adjudicació en l’expedient de contractació, tramitat mitjançant procediment obert i
subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament de productes de neteja per a
l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres. Exp. 2019/00005692J
1.- ADJUDICAR la contractació del subministrament de productes de neteja per a l’Hospital
Residència Assistida de Cas Serres, a les següents entitats:
Lot 1 (Productes de neteja i higiene), a l’entitat “SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A.” per
un pressupost de despesa màxima de 77.588,30 euros al que li correspon per IVA la
quantia de 16.293,54 euros, amb un import total de 93.881,84 euros, tota vegada que
compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte de
dos (2) anys des de la firma del contracte i amb les següents preus unitaris:
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Lot 2 (Productes de bugaderia), a l’entitat “SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L." per
un pressupost de despesa màxima de 74.653,80 € al que li correspon per IVA la quantia de
15.677,30 €, amb un import total de 90.331,10 €, tota vegada que compleix amb els Plecs
que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte de dos (2) anys des de la
firma del contracte i amb les següents preus unitaris:
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LOTE 2
Productes de Bugaderia
Aditivo alcalino

2,0533

Jabón

1,7200

Lejía

0,8250

Neutralizante

2,5300

Suavizante

1,2800

2.- DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. J. O. M., Cap de Negociat de l'Hospital
Residència Assistida de Cas Serres.
3.- COMUNICAR a la Intervenció de la Corporació, la resolució que, sobre la base de la proposta
present, dicti l’Òrgan de Contractació.
4.- NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors.
5.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte en el DOUE, plataforma electrònica de contractació
pública i en el perfil del contractant d’aquesta Corporació, tot de conformitat amb els articles 63 i
151 de la LCSP.
6.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 del LCSP i PUBLICAR la seua
formalització en termes de l'article 154."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
6. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el pagament de l’ajuda econòmica concedida a l’entitat AMADIBA
(Asociación de Madres de Discapacitados de Baleares) pel "Proyecto de dotación de
equipamiento para el centro de día Santa Eulària". Exp. 2018/00007701A
Primer. Aprovar la justificació presentada per l’entitat AMADIBA per un import de 39.567,72
euros (trenta-nou mil cinc-cents seixanta-set euros amb setanta-dos cèntims) quantitat que
correspon al 49,72% de l’ajuda màxima concedida.
Segon. Disposar i reconèixer l’obligació de pagament per un import de 39.567,72 euros (trentanou mil cinc-cents seixanta-set euros amb setanta-dos cèntims) a l’entitat per al finançament de
les despeses d’inversió realitzades, a càrrec de l’aplicació pressupostària 231078900 del
pressupost de l’any 2019.
Tercer. Incoar expedient sancionador a l’entitat AMADIBA per haver presentat la justificació del
projecte fora de termini."
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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.
7. Proposta de la Presidència, en relació amb la concessió i pagament de subvenció
nominativa a l’Agrupació de defensa sanitària ramat oví d’Eivissa (ADS), per a l’any 2019.
Exp. 2019/00001552J
Primer. Aprovar la despesa de 41.338,41€ (quaranta-un mil tres-cents trenta-vuit euros i
quaranta-un cèntims) amb càrrec a la partida pressupostària 4100-48924 del vigent pressupost, i
donar així compliment a l’objecte de la subvenció nominativa a favor de l’Agrupació de Defensa
Sanitària de ramat oví d’Eivissa per a l’any 2019.
Segon.- Aprovar la concessió d’una ajuda econòmica directa -nominativa- a l’entitat Agrupació
de Defensa Sanitària de ramat oví d’Eivissa per a la realització d’activitats subvencionables
incloses dins la memòria presentada el 17/10/2019, amb RGE núm. 22623, per tal de millorar la
sanitat de la cabanya ramadera d'oví i caprí, de l’illa d’Eivissa; amb import total màxim de
41.338,41€ (quaranta-un mil tres-cents trenta-vuit euros i quaranta-un cèntims) amb càrrec a la
partida pressupostària 4100-48924 del vigent pressupost.
Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament d'un total de 29.224,81€ (vint-i-nou mil dos-cents
vint-i-quatre euros i vuitanta-un cèntims) corresponents a despeses corrents, en base a les
despeses de les activitats subvencionables justificades correctament; amb càrrec a la partida
pressupostària 4100-48924, a favor de l’esmentada entitat.
Quart.- Aprovar el pagament anticipat d'un total de 12.113,60€ (dotze mil cent tretze euros i
seixanta cèntims), amb càrrec a la partida pressupostària 4100-48924; 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:
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 les realitzades i pagades durant
l’any 2019. Tot i això, també seran subvencionables les despeses corresponents a la liquidació de
les cotitzacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent a l’últim mes de l’any
2019 i les despeses corresponents a la liquidació de l‘Impost sobre la Renda de les Persones
físiques de l’últim trimestre de l’any 2019, que podran ser pagades dins els terminis establerts per
les respectives administracions l’any 2020.
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.
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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; fent també menció dels resultats obtinguts en l’activitat
d’adquisició del material genètic i recollir l’activitat per a la qual es presenta la despesa de la
factura A61258 de l’empresa Viajes Ibiza SA, per poder valorar-ne l’adequació als objectius de
l’associació.
- Presentació del contracte de les despeses amb concepte de «Recollida residus», i els justificants
de pagament amb la referència als números de factures presentats.
- Relació actualitzada d’explotacions ramaderes associades i cens de petits remugants a l’última
visita.
- Les factures originals o els documents acreditatius de totes les despeses o dels costos de les
activitats subvencionables realitzades, incloses en la 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 durant l’any 2019.
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 previst 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 al càlcul del decrement de l’aportació econòmica es tendrà en compte el
tant per cent d’execució del total d’activitats, detallades a la justificació presentada; que servirà 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 aquest sentit, les activitats aprovades per
l’agrupació, incloses dins el Programa sanitari anual, s’estableixen com a base per a la concessió
de la subvenció; i el concepte més objectiu i precís per valorar el grau d’execució del programa
anual previst és el nombre d’actuacions anuals realitzades a les seves explotacions respecte al
total d’explotacions associades; excepte si la manca d’actuació està justificada per motius
higiènics o sanitaris. En qualsevol cas, una reducció en el grau d’execució de fins el 5% es
considera acceptable.
Acta 50/19 Consell Executiu

Pàgina 7 de 14

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

Sisè.- Notificar a l’Agrupació de Defensa Sanitària de ramat oví d’Eivissa 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.
8. Proposta de la Presidència, en relació amb l’aprovació de la convocatòria anticipada
d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn
agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa, per a l’any 2019. Exp. 2019/00016261C
1r.- Aprovar la convocatòria anticipada d’ajudes específiques per a la recuperació, el
manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019,
que consta a l’expedient administratiu.
2n.- Aprovar l'extracte de l’esmentada convocatòria anticipada d’ajudes específiques per a la
recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per
a l’any 2019, que consta a l’expedient administratiu de referència.
3er.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) l’acord d’aprovació
d’aquesta convocatòria, als efectes de publicació, la qual remetrà l’extracte de l’acord abans
esmentat –punt segon d’aquest informe- al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), tal i com
estableix l’article 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Així mateix, publicar aquest acord en el BOIB, exposar-lo en el tauler d’anuncis i edictes
electrònics del Consell Insular d’Eivissa i, anunciar-lo en 2 diaris locals, tot allò de conformitat amb
el que preveuen el 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 de desembre de 2005) i, les bases
reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a
l’illa d'Eivissa (BOIB núm. 51, de 15-04-2008, modificació publicada en BOIB núm. 100 Ext., de
30-06-2011).
.../...»
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
1r.- Aprovar la convocatòria anticipada d’ajudes específiques per a la recuperació, el
manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019, i
que s’adjunta com a Annex I.
2n.- Aprovar l'extracte de l’esmentada convocatòria anticipada d’ajudes específiques per a la
recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per
a l’any 2019, el qual s’adjunta com a Annex II.
3er.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) l’acord d’aprovació
d’aquesta convocatòria, als efectes de publicació, la qual remetrà l’extracte de l’acord abans
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esmentat –punt segon d’aquest informe- al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), tal i com
estableix l’article 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Així mateix, publicar aquest acord en el BOIB, exposar-lo en el tauler d’anuncis i edictes
electrònics del Consell Insular d’Eivissa i, anunciar-lo en 2 diaris locals, tot allò de conformitat amb
el que preveuen el 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 de desembre de 2005) i, les bases
reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a
l’illa d'Eivissa (BOIB núm. 51, de 15-04-2008, modificació publicada en BOIB núm. 100 Ext., de
30-06-2011).
9.2 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, per donar
compte de la resolució núm. 2019000019, de data 05/11/2019, acordant l’adjudicació de
l’expedient de contractació del servei d’organització i execució de la cursa ciclista s’Indiot
2019. Exp. 2019/00011427Q
"El conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, 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:
De la Resolució del Departament d'Esports i Joventut, núm. 2019000019, de data 05/11/2019,
acordant l'adjudicació de l’expedient de contractació del servei d’organització i execució de la
cursa ciclista s’Indiot 2019.Exp. núm. 2019/00011427Q, que es transcriu literalment:
1.- ADJUDICAR el contracte a a la persona física Juan José Serra Boned per un import de 19.800,00 €
(IVA exclòs), al que li correspon la quantitat de 4.158,00 € en concepte d’IVA (21%), amb un import total de
23.958,00 €, tota vegada que és l'única oferta presentada i que compleix amb l'establert als plecs que
regeixen aquesta licitació, amb un termini d’execució des de la formalització del contracte fins a 36 hores
després de la finalització de la cursa.
2.- DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Ricardo Gómez Romero, tècnic superior d’Esports.
3.- COMUNICAR a la Intervenció, a la Tresoreria i al centre gestor de la Corporació la resolució que dicti
l’Òrgan de Contractació.
4.- NOTIFICAR als licitadors l’adjudicació.
5.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte en el Perfil del Contractant, a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic, tot de conformitat amb els articles 63 i 151 de la LCSP.
6.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 de la LCSP i PUBLICAR la seva
formalització en termes de l'article 154.
7.- DONAR COMPTE al primer Consell Executiu que se celebri.
(.../...)"

Els membres presents queden assabentats.
9.3 Comunicació del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, per donar compte de la
resolució núm. 2019000512, de data 20/11/2019, acordant l’aprovació de l’expedient de
Acta 50/19 Consell Executiu
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contractació, tramitat per adjudicar les obres del projecte de reparació i pintat de les
passarel·les de vianants situades a les carreteres EI-10 i EI-800. Exp. 2019/00017612Z
"El conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita
contra l'Intrusisme, 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:
De la Resolució núm. 2019000512, de data 20/11/2019, que acorda l'APROVACIÓ de l'expedient
de contractació núm. 2019/00017612Z, tramitat per adjudicar les obres del projecte de reparació i
pintat de les passarel·les de vianants situades a les carreteres EI-10 i EI-800, que es transcriu
literalment:
"Donada compte de l’expedient de contractació núm. 2019/000017612Z, incoat per adjudicar les obres del
projecte de reparació i pintat de les passarel·les de vianants situades a les carreteres EI-10 i EI-800.
Vista la retenció del crèdit adequat i suficient.
Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria General de la Corporació en data 11/11/2019.
Vist l’informe-proposta de la Secció de Contractació i Coordinació de data 12/11/2019.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Intervenció amb caràcter merament formal i no material,
de data 18/11/2019.
Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu 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), 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),
RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.
Segon.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte pel procediment
obert simplificat.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 79.317,25 € (sense IVA) al qual li correspon en
concepte d’IVA la quantitat de 16.656,62 €, amb un pressupost total de 95.973,87 €, amb càrrec a la partida
pressupostària i amb la distribució per anualitats que s'indica a continuació:
Any

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostaria

2019
2020

36.919,94 €
59.053,93 €

4530-60900
4530-60900

Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de l’oportú
contracte.
Cinquè.- Donar compte al primer Consell Executiu que se celebri."

Els membres presents queden assabentats.
Acta 50/19 Consell Executiu

Pàgina 10 de 14

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

Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha quatre 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 de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en
relació amb el nomenament de secretària titular i suplent de la Comissió avaluadora de la
convocatòria del concert social per al servei de Centre de Dia per a persones amb discapacitat
intel·lectual i física. Exp. 2019/00007714B
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de reclamació de
responsabilitat patrimonial núm. 02/2017. Exp. myTAO 2017/00001887J
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de contractació,
tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del
subministrament de productes diversos d’alimentació per diferents centres del Consell Insular
d’Eivissa. Exp. 2019/00019705Z
- Proposta del president, en relació amb l’aprovació d’una subvenció directa del Consell Insular
d’Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa, 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. 2019/00008551C
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
10. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb el nomenament de secretària titular i suplent de la Comissió
avaluadora de la convocatòria del concert social per al servei de Centre de Dia per a
persones amb discapacitat intel·lectual i física. Exp. 2019/00007714B
PRIMER- NOMENAR la Sra. Marta Arizcorreta Elosegui, com a secretària titular i la Sra. Lourdes
Ferrer Ripoll com a suplent de la secretària de la Comissió avaluadora de la convocatòria del
concert social per al servei de Centre de Dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i física ,
aprovada pel Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en data 24/05/2019 i publicat al BOIB
núm. 83 de 22/06/2019.
SEGON- PUBLICAR al BOIB l’acord de nomenament que es dicti a l’efecte de general
coneixement, d’allò establert en els article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
11. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 02/2017. Exp. myTAO 2017/00001887J
PRIMER.- ESTIMAR la reclamació de la responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. J. A. C. R.
amb motiu dels danys materials causats, en data 05/04/2016, al seu vehicle quan li va caure al
damunt una branca d’un arbre que invadia la zona de domini públic de la carretera EI-700 (PMActa 50/19 Consell Executiu
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803), la qual és de titularitat d’aquest Consell Insular, i en conseqüència, indemnitzar la persona
interessada en la quantitat de 1.500 (mil cinc-cents) euros.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord a la persona interessada, tot fent-li avinent que aquest esgota la via
administrativa, d’acord amb l’article 114. e de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a la companyia d’assegurances d’aquesta corporació a la data en
que esdevingueren els fets que han motivat l’expedient present: Mapfre España, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA., en tant que serà l’obligada al pagament de la indemnització fixada.
QUART.- CONSIDERAR que la companyia d’assegurances haurà de comunicar al Consell
Insular la data en la qual faci efectiu el pagament de la indemnització fixada.»"
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
12. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del
territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a
regulació harmonitzada, del subministrament de productes diversos d’alimentació per
diferents centres del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2019/00019705Z
PRIMER.- APROVAR la despesa per import de 100.000 € amb càrrec a la partida 9420 – 76201.
SEGON.- APROVAR la concessió de l’ajuda directa que a continuació es relaciona:
A l’Ajuntament d’Eivissa, 100 % del pressupost de la següent actuació, fins a un màxim de
100.000 €:
1.- Projecte per a la regulació amb semàfors de dues cruïlles a l’Av. d’Isidor Macabich i una
a l’Av. de Santa Eulària. Pressupost: 192.588,06 €, IVA inclòs.
Despesa total actuacions Ajuntament d’Eivissa ..................................... 192.588,06 €
TERCER.- SOTMETRE la concessió de l’esmentada subvenció al l’Ajuntament d’Eivissa 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.
Acta 50/19 Consell Executiu
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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 5
de desembre de 2019, encara que, cas que l’Ajuntament no pugui justificar abans de l’esmentada
data l’execució de les obres objecte d’aquesta subvenció, podrà sol·licitar el pagament anticipat de
la subvenció i, en aquest cas, la justificació es podrà portar a terme fins a tres mesos després de la
data de finalització de l’actuació o, com a màxim, fins al 31 de març 2020. Però en qualsevol cas les
obres han d’haver finalitzat dins de l’exercici 2019, o pertocarà el reintegrament de l’import anticipat
més els interessos de demora corresponents.
4) Per al pagament de la subvenció, el Consell Insular podrà sol·licitar qualsevol altra
documentació o informes que es considerin adients.
5) La concessió d’aquest ajut és compatible amb la concessió d’altres subvencions que puguin
concedir aquesta o altres administracions, però en cap cas l’import no pot ser de tal quantia que
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions superi el cost de l’activitat subvencionada.
6) Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’interès de demora des del moment
del pagament de la subvenció en els casos que estableix l’article 44 del TRLS.
7) Així mateix, l’Ajuntament també queda sotmès a totes aquelles altres obligacions que es derivin
de l’esmentat Decret legislatiu 2/2005 i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que
hi sigui d’aplicació.
8) Respecte de les activitats subvencionades, es farà constar en un indret privilegiat i visible
l’escut oficial del Consell Insular d’Eivissa. Quan això no sigui possible (per tractar-se d’un servei,
per haver-se fet l’obra amb anterioritat a la concessió de la subvenció, etc.), s’haurà de donar
publicitat a la subvenció rebuda per altres mitjans (premsa escrita, material imprès, pàgina web de
l’Ajuntament, etc.)
QUART.- Notificar l’acord que s’adopti a l’Ajuntament d’Eivissa, a la Intervenció i als Serveis
Tècnics de la Corporació."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
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No havent-hi més assumptes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
estenc aquesta acta.

El secretari general acctal.,

Acta 50/19 Consell Executiu

Vist i plau,
El president,
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