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Acta de la sessió del Consell Executiu
Identificació de la sessió
Núm.: 56/19
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 30 de desembre de 2019
Horari: de 13:50 a 14:00 h
Lloc: Despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La motivació de la urgència es justifica per la pressura en la tramitació dels expedients a tractar,
ateses les alçades de l’any en que ens trobam i que s’assenyalen en els punts 2 ,3, 4 i 5.
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres presents, i seguidament es passa a tractar les
diferents propostes.
2. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb la
formalització d’un conveni de col·laboració en matèria, de joventut entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per dur a terme activitats d’oci,
activitats culturals i concerts de música adreçats als joves de l’illa durant l’any 2019. Exp.
2019/00012507S
Havent-se presentat una proposta, del tenor següent:
"Vist l’article 4 de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure estableix que aquests consells
insulars assumeixen, com a pròpia, la funció executiva i la gestió en les matèries de joventut i
lleure, entre les quals es troba «l'assistència tècnica i/o econòmica als municipis i altres entitats
locals que programin i executin activitats de temps lliure infantil i juvenil.»
Vist l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que diu que
«Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques [...]
entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna.»
Vists el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany per dur a terme activitats d'oci, activitats culturals i concerts de música adreçats als
joves de l’illa durant l'any 2019 amb una consignació pressupostària de 30.000 € de la partida
pressupostària 3370 46200 del pressupost vigent.
Vist que el Departament d’Esports i Joventut té pressupost per fer front, entre altres, a aquesta
despesa en l'expedient d'autorització i compromís sobre crèdits disponibles núm.
2/2019000004772, que obra a l’expedient.
Vist que l'activitat que es pretén fomentar és una activitat d'utilitat pública, ja que facilita l’accés
dels joves a la cultura i això constitueix una eina fonamental per promoure alternatives d’oci
saludables i ajuda a impulsar el desenvolupament integral de la joventut, tal com estableixen els
articles 2.1 c) i 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Vist que la millor manera de canalitzar aquestes activitats adreçades a la joventut de l'illa és
col·laborant amb els ajuntaments, que són l'administració més propera als ciutadans i que millor
coneixen la realitat i les necessitats del jovent.
Atès l’informe proposta favorable emès pel gerent del Campament de sa Cala des Jondal en data
19 de desembre de 2019.
Vist l’informe favorable de la lletrada del Departament de data 18 de novembre de 2019.
Vist que el punt tercer b) del 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), disposa que la competència per l’aprovació d’aquest 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, elev al Consell Executiu la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. APROVAR i subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb NIF P0704600F, conveni que obra a l’expedient,
per dur a terme activitats d'oci, activitats culturals i concerts de música adreçats als joves de l’illa
durant l'any 2019 (CSV núm. 12433253122337403515).
SEGON. APROVAR la despesa de la subvenció, amb una aportació màxima total de 30.000 €
amb càrrec a la partida pressupostària 3370 46200 del pressupost vigent, en compliment de les
clàusules de l’esmentat conveni.
TERCER. PUBLICAR aquesta subvenció del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a la Base de Dades Nacional de Subvencions una vegada concedida, d’acord
amb el que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
i l’article 6 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries
de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de
15-12-15)."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
(...)“
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
contractació, tramitat per adjudicar, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
harmonitzada, el servei de vigilància i protecció de diferents centres del Consell Insular
d’Eivissa. Exp. 2019/00005790L
Havent-se presentat una proposta, del tenor següent:
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"Vist l’estat procedimental en què es troba l’expedient de contractació 2019/00005790L, tramitat
per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del servei de
vigilància i protecció de diferents centres del Consell Insular d'Eivissa, expedient en el qual
consten tots els documents exigits per la legislació vigent.
Atès que en data 8 de novembre de 2019, el Consell Executiu va acordar l'adjudicació del
contracte a les entitats mercantils: “VETTONIA SEGURIDAD, SA”, “SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA, SA” I “UNIÓN PROTECCIÓN CIVIL, SL”, vist l'informe de la Intervenció favorable de
fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal i no material.
Vista la diligència de l'Oficina d'Atenció en matèria de Registre de la Corporació de data
19/12/2019 i el certificat del secretari general accidental de l'entitat, de data 20/12/2019, que
acrediten que no s'ha presentat en el Registre General de la Corporació cap escrit d'interposició
de recurs especial en matèria de contractació adreçat al Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals amb referència a l'adjudicació de l'expedient esmentat.
Vist l'informe jurídic dels contractes a formalitzar, emès en data 30/12/2019 pel Servei de de
Contractació i Coordinació.
Vist l’informe-proposta del Servei Contractació i Coordinació, de data 30/12/2019.
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
1.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 de la LCSP segons l'annex que
s'adjunta a aquest document, corresponent al servei de vigilància y protecció de diferents centres
del Consell Insular d'Eivissa, a les següents entitats:
Lot 1. SEU del Consell Insular d'Eivissa, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.”
amb NIF núm. A-45662764, per un pressupost de despesa màxima de 318.688,80 € al que
li correspon per IVA la quantia de 66.924,65 €, amb un import total de 385.613,45 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació.
Lot 2 Pol. Blanca Dona Raspallar, a l’entitat “UNIÓN PROTECCIÓN CIVIL, S.L.” amb
NIF: A58001686, per un pressupost de despesa màxima de 95.659,00 € al que li correspon
per IVA la quantia de 20.088,39 €, amb un import total de 115.747,39 € i amb una duració
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del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la
millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació.
Lot 3 Centre de Serveis Soc. Cas Serres, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.”
amb : A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 119.272,64 € al que li
correspon per IVA la quantia de 25.047,25 €, amb un import total de 144.319,89 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 4 Hospital Res. Assis. Cas Serres, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.” amb
NIF: A45662764 , per un pressupost de despesa màxima de 76.176,00 € al que li
correspon per IVA la quantia de 15.996,96 €, amb un import total de 92.172,96 € i amb una
duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 5 Centre Menors Pare Morey Sa Coma, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.”
amb NIF: A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 212.211,00 € al que li
correspon per IVA la quantia de 44.564,31 €, amb un import total de 256.775,31 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 6 Edifici Polivalent Cas Serres, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, S.A.” amb
NIF: A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 143.313,00 € al que li
correspon per IVA la quantia de 30.095,73 €, amb un import total de 173.408,73 € i amb
una duració del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta
amb la millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta
licitació
Lot 7 Complex Sa Coma, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, SA.” amb NIF: A45662764 , per un pressupost de despesa màxima de 214.444,80 € al que li correspon per
IVA la quantia de 45.033,41 €, amb un import total de 259.478,21 € i amb una duració del
contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la millor
relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
Lot 8 Escola de Turisme, a l’entitat “VETTONIA SEGURIDAD, SA.” amb NIF: A45662764, per un pressupost de despesa màxima de 47.088,00 € al que li correspon per
IVA la quantia de 9.888,48 €, amb un import total de 56.976,48 € i amb una duració del
contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la millor
relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
Lot 9 Campament de Cala Jondal, a l’entitat “UNIÓN PROTECCIÓN CIVIL, SL.” amb
NIF: A58001686, per un pressupost de despesa màxima de 45.678,00 € al que li correspon
per IVA la quantia de 9.592,38 €, amb un import total de 55.270,38 € i amb una duració del
contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la millor
relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
Lot 10 ITV Eivissa, a l’entitat “SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA.” amb NIF:
A79252219, per un pressupost de despesa màxima de 120.974,40 € al que li correspon
per IVA la quantia de 25.404,62 €, amb un import total de 146.379,02 € i amb una duració
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del contracte de dos (2) anys, tota vegada que aquesta entitat presenta l'oferta amb la
millor relació qualitat-preu i que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació
4. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del
subministrament de gasoil A i gasoil C a domicili, per a diferents edificis del Consell Insular
d’Eivissa. Exp. 2019/00005797A
Havent-se presentat una proposta, del tenor següent:
"Vist l’estat procedimental en què es troba l’expedient de contractació 2019/00005797A, tramitat
per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del
subministrament de gasoil A y gasoil C a domicili, per a diferents edificis del Consell Insular
d'Eivissa, expedient en el qual consten tots els documents exigits per la legislació vigent.
Atès que en data 22 de novembre de 2019, el Consell Executiu va acordar l'adjudicació del
contracte a les entitats mercantils: “COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U”, I
“CARBURANTES IBIZA, S.L”, vist l'informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada
prèvia, la qual és merament formal i no material.
Vista la diligència de l'Oficina d'Atenció en matèria de Registre de la Corporació de data
20/12/2019 i el certificat del secretari general accidental de l'entitat, de data 20/12/2019, que
acredita que no s'ha presentat en el Registre General de la Corporació cap escrit d'interposició
de recurs especial en matèria de contractació adreçat al Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals amb referència a l'adjudicació de l'expedient esmentat.
Vist l'informe jurídic dels contractes a formalitzar, emès en data 27/12/2019 pel Servei de de
Contractació i Coordinació. Vist l’informe-proposta del Servei Contractació i Coordinació, de data
27/12/2019.
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
1.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 de la LCSP segons l'annex que
s'adjunta a aquest document, corresponent al subministrament de gasoil A y gasoil C a domicili,
per a diferents edificis del Consell Insular d'Eivissa, a les següents entitats:
Lot 1. Subministrament de Gas-oil "C", a l'entitat COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,
S.A.U., amb CIF A-28003119, per un import de despesa màxima de 253.404.96 euros al que li
correspon per IVA la quantia de 53.215,04 euros, amb un import total de 306.620,00 euros, tota
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vegada que compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte
de dos (2) anys des de la firma del contracte i amb un marge d'explotació i comercialització del 7,4058017%.
Lot 2. Subministrament de Gas-oil "A", a l'entitat CARBURANTES IBIZA, S.L. , amb CIF B07320153, per un import de despesa màxima de 27.776,84 euros al que li correspon per IVA la
quantia de 5.833,14 euros, amb un import total de 33.609,98 euros, tota vegada que compleix
amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb una duració del contracte de dos (2) anys des
de la firma del contracte i amb un marge d'explotació i comercialització del -5%.
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 de la Vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb l’aportació econòmica del Consell Insular d’Eivissa al
Consorci Universitari del Centre Associat de la Universitat d’Educació a Distància (UNED) a
les Illes Balears corresponents als anys 2017, 2018 i 2019. Exp. 2019/00019392T
Havent-se presentat una proposta, del tenor següent:
"El Consell Insular d’Eivissa té competències pròpies en matèria de cultura, activitats artístiques i
culturals, promoció i animació sociocultural, de conformitat amb l’article 70.18 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, que exerceix des que va ser transferida la competència
mitjançant la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal
de llibres i d’esports (BOCAIB núm. 159, de 29-12-94)
Aquesta competència l'exerceix a través del seu Departament de Cultura, Educació i Patrimoni en
virtut de l’apartat 6 de l’article tercer del Decret de Presidència núm. 471/2019, de 10 de juliol de
2019, d’estructura del govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments (BOIB extr.
núm. 95, d’11-07-2019): «6. Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, comprèn: a) l'activitat
pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de cultura, activitats artístiques, educació,
promoció i animació sociocultural...»
Per aconseguir un adequat desenvolupament cultural la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE) al seu preàmbul preveu que l’educació és el mitjà que té la societat per
transmetre i, alhora, renovar la cultura i el patrimoni de coneixements i valors que la sustenten,
d’extreure les màximes possibilitats de les seues fonts de riquesa, de fomentar la convivència
democràtica i el respecte a les diferències individuals, de promoure la solidaritat i evitar la
discriminació, amb l’objectiu fonamental d’aconseguir la necessària cohesió social. A més,
l’educació és el mitjà més adequat per garantir l’exercici de la ciutadania democràtica,
responsable, lliure i crítica, que resulta indispensable per a la constitució de societats avançades,
dinàmiques i justes. Per aquest motiu, una bona educació és la riquesa més gran i el principal
recurs d’un país i dels seus ciutadans.
D’altra banda, la insularitat ha estat històricament un motiu d’estudi pel que significa un fet
limitador de la capacitat de desenvolupament, motiu pel qual s’ha convertit en sinònim de cost
diferencial, de manera que les regions insulars pateixen desavantatges estructurals vinculats al
propi tret insular, i la insularitat de les illes Pitiüses no n’és una excepció, sinó que genera un
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conjunt de perjudicis i inconvenients que han de ser corregits o compensats. Precisament, amb la
intenció de pal·liar els efectes d’aquesta insularitat, el Consell Insular, si bé no té competències
pròpies en matèria d’educació, ha donat sempre suport a les iniciatives de formació, atès que
permet oferir una opció més de desenvolupament cultural i acadèmic als habitants illencs.
Per això, és voluntat del Consell Insular d’Eivissa, a través del seu Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, fomentar totes aquelles iniciatives que suposin un enriquiment cultural i que
afavoreixin la promoció de la cultura en els seus diversos àmbits a l’illa i, per aquest motiu, el CIE
vol col·laborar amb el Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de les Illes Balears,
atès que aquest centre facilita l’estudi universitari de persones residents a l’illa d’Eivissa, a través
del sistema d’estudis no presencials, fet que suposa una ampliació de l’oferta universitària per als
seus habitants, per tal que puguin, d’una part, enriquir el seu nivell cultural i el seu currículum
educatiu i, d’una altra, que es puguin garantir les condicions d’igualtat en l’exercici del dret a la
cultura i a l’educació, i gaudeixin de les mateixes oportunitats, i així corregir les desigualtats o els
desequilibris, conseqüència de la insularitat, entre els estudiants d’Eivissa i els de la resta de
l’Estat espanyol.
El Ple de l’aleshores Consell Insular d’Eivissa i Formentera (des de l’any 2007 Consell Insular
d’Eivissa), en sessió de data 22 de desembre de 2000, acordà, per unanimitat, adherir-se a l'ens
institucional que es creés per al sosteniment i direcció del Centre Associat de la UNED a les Illes
Balears, de conformitat amb les prescripcions establertes en el Reial Decret 1317/1995 de 21 de
juliol, sobre règim de convenis de la UNED amb els centres associats (BOE 190/95, de 10
d'agost), i facultà a la Presidència de la Corporació per dur a terme el sistema d'integració en
qualsevol de les modalitats establertes a l'esmentat ens institucional, segons consta al certificat
del Secretari Accidental de l'aleshores Consell Insular d'Eivissa i Formentera de data 14 de febrer
de 2001.
Posteriorment, segons consta al certificat de la Secretaria del Consell Insular de data 30 de gener
de 2002, el Ple de l’aleshores Consell Insular d’Eivissa i Formentera en data 28 de gener de 2002
s'adoptà els següents acords:
«1. Ratificar l'adhesió del Consell Insular d'Eivissa i Formentera al Consorci del Centre
Associat de la UNED a les Illes Balears, amb la subscripció del Conveni que s'adjunta.
2. Ratificar, igualment, els estatuts que s'adjunten a la present proposta, que regiran
l'esmentat Consorci.»
El Consorci Universitari del Centre a la UNED de les Illes Balears es creà en virtut del conveni
subscrit entre la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i els Consells Insulars de
Mallorca, de Menorca i d’aleshores Consell d’Eivissa i Formentera (actual Consell Insular
d’Eivissa) en data 26 de febrer de 2002. Les institucions consorciades, el mateix dia 26 de febrer,
aprovaren els Estatuts que havien de regir el Consorci. Aquests Estatuts van ser objecte de
modificació a l’any 2015, per a la seua adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, la aprovació definitiva
dels quals juntament amb el text definitiu dels Estatuts modificats es va publicar al BOIB núm. 71
de data 12 de maig de 2015.
El Consorci Universitari del Centre de la UNED a les Illes Balears, de conformitat amb l’article 3
dels seus estatuts, és una entitat de dret públic dotada de la personalitat jurídica i de la capacitat
d’obrar que es requereixi per a la realització dels seus objectius, constituït pel Consell de Mallorca,
el Consell de Menorca, el Consell d’Eivissa, i la Universitat Nacional d’Educació a Distància, sens
perjudici que altres entitats s’hi puguin incorporar en el futur (article 1.2 dels seus Estatuts), adscrit
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a la UNED als efectes de determinació del règim de pressupost, comptabilitat i control (article 3.4
dels Estatuts), que té per objecte el sotmetiment i la superior direcció del Centre Associat com a
unitat d’estructura acadèmica de la UNED, a fi de servir de suport a l’ensenyament superior i de
col·laborar en el desenvolupament cultural de l’entorn, així com altres activitats directament
relacionades amb els objectius abans expressats i que acordi el Patronat del Consorci (article 4
del seus Estatuts).
Pel que fa al finançament del Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de les Illes
Balears per part de les administracions consorciades, l’article 14 dels seus Estatuts vigent, preveu:
(...)
2.- Les Entitats consorciades s’obliguen a incloure anualment en els seus pressuposts ordinaris
les partides necessàries per subvencionar les despeses del Centre, en funció de les seves
necessitats, d’acord amb el pressupost que s’aprovi.
(...)
4.- La resta de les institucions que financen el Centre Associat es comprometen a actualitzar
anualment les seves aportacions econòmiques en funció de les necessitats del Centre, d’acord
amb el pressupost previst i segons les aportacions aprovades per aquelles.
(...)
7.- Les subvencions contemplades en aquesta estipulació s’hauran de fer efectives a l’inici de
l’exercici pressupostari i, en tot cas, no més tard del mes de març, prèvia presentació de l’Acta
d’aprovació del Pressupost on constin les aportacions de cadascun dels ens consorciats, així com
memòria, liquidació i conceptes anuals corresponents al darrer exercici aprovat.
A pesar que l’article 14 dels Estatuts vigents del Consorci utilitza indistintament les denominacions
de subvencions i aportacions per referir-se a les contribucions econòmiques que els ens
consorciats es comprometen a fer al Consorci, l’inform jurídic que obra a l’expedient considera
que les esmentades contribucions són aportacions econòmiques derivades de les obligacions que
assumeixen els ens consorciats per la seua pertinença al Consorci amb la finalitat de finançar
globalment l’activitat del Consorci, i per tant, no sotmeses a la Llei 38/2003, 17 de novembre,
general de subvencions, en virtut de l’establert a l’article 2.2 d’aquesta Llei. Descartant així el seu
caràcter de subvencions, ja no tenen com a finalitat destinar-se a un fi, a un propòsit, a una
activitat o projecte específic, amb l’obligació per part del beneficiari de complir les condicions i
requisits en els quals s’ha realitzat la concessió de l’ajuda, o en cas contrari, procedir al seu
reintegre.
En data 13 de novembre de 2019, la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni va disposar que es duguin a terme els tràmits administratius escaients per a formalitzar
la col·laboració econòmica del Consell Insular d'Eivissa amb el Consorci Universitari del Centre
Associat de la UNED de les Illes Balears, pel desenvolupament de les seues activitats docents a
l’illa d’Eivissa durant els anys 2017, 2018 i 2019.
Als Pressupost del Consell Insular d’Eivissa per als anys 2017, 2018 i 2019 es va preveure una
aportació econòmica al Centre Associat de la UNED a les Illes amb un import màxim de 75.000 €
anuals per al anys 2017, 2018 i 2019. En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2019 es va fer
una sol·licitud de modificació de crèdit per tal de dotar l'aplicació pressupostària 3230.42111 de la
quantitat requerida per satisfer el pagament.
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En data 23 de desembre de 2019 i amb l'operació comptable 2/2019000005957, es va fer la
retenció de crèdit de 225.000 € per dotar de crèdit suficient i adequat per efectuar el pagament de
225.000 euros de l'aplicació pressupostària 3230 42111 del pressupost de 2019.
En dates 16 i 17 de desembre de 2019 (amb NRE. E/2019027170 i E/2019027180,
respectivament) va tenir entrada en aquest Consell Insular un escrit del Centre Associat de la
UNED de les Illes Balears mitjançant el qual sol·licita l’abonament de les aportacions pendents de
pagament per part d’aquest Consell, corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, per import de
225.000 € (75.000 € per any), i presenta, la documentació justificativa que preveu l’article 14.7
dels seus Estatuts, que la tècnica del Departament considera correcta i informa favorablement al
seu informe de data 18 de desembre 2019.
En data 18 de desembre de 2019 la lletrada del Departament emet informe jurídic favorable per al
pagament de les aportacions corresponents dels anys 2017, 2018 i 2019, per part del Consell
Insular d’Eivissa al Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears, que
es troben pendents d’abonament.
En data 18 de desembre de 2019, la tècnica del Departament informa favorablement el pagament
de les aportacions del Consell Insular d’Eivissa al Consorci Universitari del Centre Associat a la
UNED de les Illes Balears durant els anys 2017, 2018 i 2019, tota vegada que fonamenta el
pagament dels 75.000 € corresponents a l'aportació de l'any 2019 en l'esmentat article 14.7 dels
estatuts del Consorci, que estableix que l'aportació dels ens consorciats es farà durant el primer
trimestre de l'any i amb l'aprovació dels pressuposts. Si bé una vegada es presentin els comptes
anuals corresponents a 2019, aprovats pel Consorci, es comprova que l'aportació del Consell
Insular d'Eivissa es redueix, es sol·licitarà el reintegrament de la part no justificada o es reduirà
proporcionalment la propera aportació econòmica del CIE al Consorci.
Amb data 27 de desembre de 2019 la Intervenció d'aquest Consell va fer una sèrie
d'observacions a la proposta al Consell Executiu de la consellera executiva del Departament de
Cultura, Educació i Patrimoni de data 18 de desembre de 2019:«A la relació de despeses amb
càrrec a l'aportació del CIE de l'extensió d'Eivissa hi ha una part que són inversions. NO poden
anar les inversions amb la partida 3230 42111. S'ha d'especificar amb quina data de març s'ha de
presentar la justificació de l'ajuda.»
Comprovades les justificacions presentades de l'activitat de la UNED a Eivissa durant els anys
2017 i 2018 es constata que el Consorci de la UNED a Eivissa informa que durant 2017 va fer
unes inversions per valor de 10.308,93 € i que durant 2018 les inversions varen ascendir a
3.064,26 €; la qual cosa fa un total de 13.373,19 € entre els dos anys.
Vist que l'aportació del Consell Insular d'Eivissa al Consorci està prevista només per atendre
despeses corrents provocades pel seu funcionament, de l'aportació prevista de 225.000 € és
necessari descomptar els 13.373,19 € destinats a inversió, amb la qual cosa l'aportació total del
Consell d'Eivissa per als anys 2017, 2018 i 2019 seria per un import total de 211.626,81 €.
Pel que fa a la quantitat de 75.000 € corresponents a l'any 2019, si una vegada aprovats els comptes anuals
de 2019 per part del Consorci de la UNED de les illes Balears (que han de presentar-se al Consell, d'acord
amb l'article 14.7 dels estatuts del Consorci, abans del 31 de març de 2020) resultés que l'aportació del
Consell d'Eivissa ha de ser inferior, es demanarà el reintegrament de la part no justificada, o es reduirà
proporcionalment la propera aportació econòmica del CIE al Consorci.
Pel que fa a la competència per aprovar el pagament d’aquestes aportacions, de conformitat
amb l’establert a l’article tercer, apartat b, del Decret de Presidència núm. 484/2019, de data 16
de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell
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Insular d’Eivissa, per raó del seu import, correspon al Consell Executiu del Consell Insular
d’Eivissa l'aprovació del pagament d'aquesta aportació.
Vist l'informe proposta del cap del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni de data 30 de
desembre de 2019.
Pel que fa a la competència per aprovar el pagament d’aquestes aportacions, de conformitat amb
l’establert a l’article tercer, apartat b, del Decret de Presidència núm. 484/2019, de data 16 de
juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular
d’Eivissa, per raó del seu import, correspon al Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa
l'aprovació del pagament d'aquesta aportació.
En virtut de tot l’anterior, 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, consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni, 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), proposa al Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
1.- Aprovar i comprometre la despesa, reconèixer l'obligació i autoritzar el pagament únic de la quantitat de
211.626,81 € de l’aplicació pressupostària 3230 42111, del Consell Insular d’Eivissa (com a ens d’aquest
Consorci) a favor del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED a les Illes Balears de l’exercici
pressupostari 2019, corresponent a les aportacions pendents de pagament dels anys 2017, 2018 i 2019, tota
vegada que el Consorci ha aportat la documentació justificativa que recull l’article 14.7 dels seus Estatuts.
Pel que fa a la quantitat de 75.000 € corresponents a l'any 2019, si una vegada aprovats els comptes anuals
de 2019 per part del Consorci de la UNED de les illes Balears (que han de presentar-se al Consell, d'acord
amb l'article 14.7 dels estatuts del Consorci, abans del 31 de març de 2020) resultés que l'aportació del
Consell d'Eivissa ha de ser inferior, es demanarà el reintegrament de la part no justificada, o es reduirà
proporcionalment la propera aportació econòmica del CIE al Consorci.
2. Comunicar l’acord adoptat al Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED a les Illes
Balears."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
(...)“

No havent-hi més assumptes a tractar el president 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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