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.: 09/20
Caràcter: Ordinària
Data: 6 de març de 2020
Horari: de 8:30 a 8:51 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
1. Aprovació de l’acta núm. 08/20 de data 2 de març de 2020.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 08/20, corresponent a la sessió de data
2 de març de 2020.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en substitució del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió
del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient
de contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a
regulació harmonitzada, del servei de 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
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Donada compte de l’expedient de contractació núm. 2019/00019633B, incoat per adjudicar el
servei de prevenció i control de la legionel·losi , en aplicació del Reial Decret 865/203 de 4 de juliol
de 2003, de prevenció de la legionel·losi a diversos centres del Consell Insular d'Eivissa.
Vista la retenció de crèdit adequada i suficient.
Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria General de la Corporació de data 20/02/2020.
Vist l'informe proposta del Servei de Contractació i Coordinació de data 21/02/2020.
Sobre la base de tot l’anterior, aquesta consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans en substitució del conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme (Decret de Presidència núm. 202000031), amb
caràcter previ a l'emissió del corresponent informe de fiscalització prèvia de la Intervenció de la
Corporació, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència núm. 2019000471 (BOIB núm.
95, de data 11/07/2019 i modificació al BOIB núm. 175, de 31/12/2019), Decret de Presidència núm.
2019000484 (BOIB núm. 98, de 17/07/2019 i modificació al BOIB núm. 175, de 31/12/2019) 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.- 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 i subjecte a regulació harmonitzada.
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Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 140.269,92 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA la quantitat de 29.456,68 €, amb un pressupost total de 169.726,60 €,
amb la següent distribució pressupostària:
Any

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

2020

38.595,36 €

9200.22799

2021

84.863,30 €

9200.22799

2022

46.267,94 €

9200.22799

Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de l’oportú
contracte."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal
i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
3. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’aprovació del pagament del 50%
restant del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Entitat Pública
Empresarial Red.es, per al desenvolupament del Pla Nacional de Territoris Intel·ligents de
l’Agenda Digital per Espanya (C072/18-SP). Exp. 2018/00014218M
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Visto el expediente núm. 2018/00014218M tramitado por el Departamento de Transparencia,
Participación, Buen Gobierno, TIC, Trabajo, Formación y Vivienda, en cumplimiento de la
providencia de la consejera ejecutiva de fecha 15 de noviembre de 2018, para la suscripción de un
convenio de colaboración entre el Consell Insular de Eivissa y la Entidad Pública Empresarial
Red.es para el desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para
España (C072/18-SP) aprobado por el Pleno ordinario de esta corporación el 29 de noviembre de
2018 y suscrito por el presidente del Consell Insular en fecha 14 de diciembre de 2018.
Vistos los informes técnicos favorables de fecha 23 de enero de 2020 y 31 de enero de 2020.
Vista la retención de crédito núm. 20/2020000000060 de fecha 29 de enero de 2020 y que existe
crédito suficiente para hacer frente al gasto de 1.198.120,31 euros a cargo de la partida
presupuestaria 491176200 del año 2020.
Visto el informe propuesta de fecha 04 de febrero de 2020, del jefe de sección de Nuevas
Tecnologías e Infraestructuras TIC.
Visto todo lo anterior, y con carácter previo a la emisión del correspondiente informe de fiscalización
previa, preceptivo y necesario, de la Intervención de la Corporación, y para el caso de que el informe
mencionado sea favorable y de conformidad, y en virtud de lo que dispone el artículo 72 del
Reglamento Orgánico del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, de 18 de septiembre de 2010;
corrección en BOIB núm. 148 de 14 de octubre de 2010; modificación en BOIB núm. 48, de 16 de
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abril de 2016) se eleva al Pleno del Consell Insular d’Eivissa para su consideración y aprobación la
presente
PROPUESTA
PRIMERO. APROBAR, AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER la obligación del pago de
1.198.120,31 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 491176200 para hacer frente a los
compromisos de la cláusula Cuarta. Inversiones del convenio de colaboración entre el Consell
Insular de Eivissa y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el Desarrollo del Plan Nacional de
Territorios Inteligentes de la Agenda Digital de España, aprobado por el pleno ordinario de esta
corporación el 29 de noviembre de 2018 y suscrito por el presidente del Consell Insular en fecha 14
de diciembre de 2018.
SEGUNDO. ORDENAR el pago de 1.198.120,31 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
491176200 para hacer frente a los compromisos de la cláusula Cuarta. Inversiones del convenio de
colaboración entre el Consell Insular de Eivissa y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el
Desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital de España, aprobado
por el pleno ordinario de esta corporación el 29 de noviembre de 2018 y suscrito por el presidente
del Consell Insular en fecha 14 de diciembre de 2018.
TERCERO. DELEGAR en el Consell Executiu (Consejo Ejecutivo) todas las actuaciones siguientes
que se deriven de la aplicación del convenio aprobado por el pleno ordinario del Consell Insular de
Eivissa el 29 de noviembre de 2018."
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 del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en relació amb
l’aprovació del pagament de les ajudes de les modalitats A2 i B2 de la convocatòria d’ajudes
econòmiques per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu i per a la
realització d’activitats de perfeccionament esportiu a l’illa d’Eivissa durant les temporades
esportives 2017-18 i 2018-19. Exp. 2019/00003085M
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Antecedents
Vistes les bases d’ajudes dalt referenciades varen ser aprovades per consell executiu de data 22
de març de 2019. Les esmentades bases varen ser publicades al BOIB numero 48, de 13 d’abril de
2019. L’extracte de les bases es varen publicar al BOIB numero 54, de 25 d’abril de 2019. Així
d’acord a la base cinquena de les ajudes, el termini de presentació de sol·licituds va ser del 26
d’abril al 10 de maig de 2019.
Vist l'informe tècnic d'instrucció de data 19 de juliol de 2019.
Vistos els informes emets per la comissió avaluadora reunida en dos sessions de data 19 de juliol i
19 d’agost de 2019, creada d’acord amb el punt 11 de les bases esmentades.
Vista la resolució del conseller executiu del departament d'Esports i Joventut de data 18 d’octubre
de 2019.

Acta 09/20 Consell Executiu

Pàgina 3 de 16

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

Vist que les ajudes de la modalitat A1 i B1 de la convocatòria de referència ja han estat abonades,
restant la modalitat A2 i B2 que tenien 10 dies des de la notificació per presentar la documentació
justificativa.
Vist que va acabar l'exercici 2019 sense que es pogués concloure la tramitació de l'expedient i que
és intenció d'aquest Departament continuar i concloure aquest expedient.
Vista la retenció de crèdit del pressupost del 2020 realitzada en data 30 de gener de 2020 amb
numero d’expedient 2/2020000000144.
Atès l’informe proposta del tècnic superior d’esports de data 3 de març de 2020, referent a la
documentació justificativa presentada per les entitats i al compliment amb l'article 88.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions
Atès el Decret de Presidència núm. 2019001005, de data 19 de desembre de 2019 (BOIB núm. 175
de 31/12/2019), de modificació dels Decrets de Presidència núm. 2019000471, d’estructura del Govern
del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments, núm. 2019000472, de nomenament de les
persones membres del Consell Executiu de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm 95 de 11-7-2019), núm.
2019000484, de 16 de juliol de 2019 de determinació de les atribucions corresponents als diferents
òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 de 17-7-2019) i de conformitat amb l'article 72.d
del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció en BOIB
núm 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm 48, de 16-4-2016.
En virtut de tot l’anterior i del que estableix l’article 75.2.d del reglament orgànic del Consell Insular
d’Eivissa (BOIB núm. 136 de 18.09.2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14.10.2010, modificació
en BOIB núm. 48, de 16.04.2016), 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
1. APROVAR la dotació econòmica d'aquestes ajudes per un total de 74.858,3 euros de l'exercici
pressupostari del 2020 de l'aplicació pressupostaria 3410 48900 per a la concessió ajudes de les
modalitats A2 i B2 de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al desenvolupament de programes
de seguiment esportiu i per a la realització d'activitats de perfeccionament esportiu a l’illa d’Eivissa
durant les temporades esportives 2017-18 i 2018-19.
2. AVOCAR la competència delegada en el president del Consell Insular d’Eivissa que va aprovar
el consell executiu en sessió del dia 22 de març de 2019.
3. AUTORITZAR, disposar i reconèixer l'obligació i el pagament de les quantitats que s'indiquen a
continuació a les següents entitats:

Tao

Entitat

Subvenció a abonar

8000k

Federació de karate de les Illes Balears

8.440,9 €

8102p

Federació de Bàdminton de les Illes Balears

8.000,00 €
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7987p

Federació de Tennis taula de les Illes Balears

11.450,00 €

7967b

Federació de Tir amb arc de les Illes Balears

12.000,00 €

8127x

Federació de Kickboxing de les Illes Balears

12.000,00 €

8084j

Federació de Motociclisme de les Illes Balears

12.000,00 €

8082b

Federació de Piragüisme de les Illes Balears

2.967,4 €

8073w

Federació de Lluita de les Illes Balears

8.000,00 €

4. NOTIFICAR les ajudes a les entitats interessades."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal
i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
5. Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs
2019-2020. Exp. 2020/00000754C
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"El dia 27 de gener de 2020 es va disposar la incoació de l’expedient per a la concessió d’ajudes a estudiants
de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020 dirigides a compensar el cost econòmic que suposen tant els estudis
com el desplaçament que en alguns casos estan obligats a efectuar, ja que encara no hi ha a l’illa una oferta
educativa suficientment completa i àmplia, i tenint en compte que el fet de la insularitat comporta un major
cost per a les persones que han d’estudiar fora del seu lloc habitual de residència.
D’acord amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003 i l’article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, el procediment de concessió d’aquestes ajudes es
tramitarà per concórrer en el sol·licitant els requisits per ser-ne beneficiari, és a dir, en règim de concurrència
no competitiva, i d’acord amb els principis de publicitat, d’objectivitat, de transparència, d’igualtat i de nodiscriminació.
Els estudis objecte d’aquestes ajudes hauran de ser títols oficials i amb validesa a tot l’Estat espanyol, i es
divideixen en tres modalitats:
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a)

MODALITAT A: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau, d’ensenyaments
artístics superiors i de cicles formatius fora de l’illa d’Eivissa

b)

MODALITAT B: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de màster fora de l’illa
d’Eivissa

c)

MODALITAT C: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau i de màster a l’illa
d’Eivissa

En concret, són objecte d’aquestes ajudes:
a)

Els següents estudis oficials i presencials cursats fora de l’illa d’Eivissa:
1. Estudis universitaris de grau cursats en universitats espanyoles o en algun dels països de la Unió
Europea (UE-27) i el Regne Unit.
2. Estudis de màster cursats en universitats espanyoles o en algun dels països de la Unió Europea
(UE-27) i el Regne Unit.
3. Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior cursats en centres de tot Espanya, sempre que no
puguin cursar-se a l’illa d’Eivissa.
4. Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior cursats en centres de tot Espanya, quan també
s’imparteixin a l’illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi
plaça, fet que s’haurà d’acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa.
5. Estudis d’ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de
conservació i restauració de béns culturals i d’arts plàstiques i disseny).

b)

Els següents estudis oficials, presencials i no presencials, cursats a l’illa d’Eivissa:
1. Estudis universitaris de grau.
2. Estudis de màster.

Aquesta línia d’ajudes a estudiants per a l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020 s’ha previst al Pressupost del
Consell Insular d’Eivissa per a 2020 (aprovació definitiva publicada al BOIB núm. 8, de 18-01-20) i al Pla
estratègic de subvencions per als anys 2019-2022 (aprovat per acord del Consell Executiu en data 7 de febrer
de 2020 i publicat al BOIB núm. 20, de 15-02-20), i estarà dotada amb 600.000 € de l’aplicació pressupostària
3230 48100, distribuïts de la manera següent:
a)

Modalitat A. Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau, d’ensenyaments artístics
superiors i de cicles formatius fora de l’illa d’Eivissa: 550.000 €; la quantia individual màxima
d’aquesta ajuda és de 1.800 €.

b)

Modalitat B. Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de màster fora de l’illa d’Eivissa:
30.000 €; la quantia individual màxima d’aquesta ajuda és de 1.000 €.

c)

Modalitat C. Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis de grau i de màster a l’illa d’Eivissa:
20.000 €; la quantia individual màxima d’aquesta ajuda és de 350 €.

A aquest efecte, a l’expedient consta la retenció de crèdit 2/2020000000291, de data 11 de febrer de 2020, per
import de 600.000 € de l’aplicació pressupostària 3230 48100.
En data 18 de febrer de 2020 es va emetre l’informe tècnic favorable del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni sobre qüestions tècniques que afecten aquestes ajudes.
Així mateix, en data 20 de febrer de 2020 es va emetre l’informe jurídic favorable sobre les Bases de les ajudes
per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020, les quals es proposen aprovar.
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En data 26 de febrer de 2020 es va emetre l’informe proposta del cap de Secció del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, favorable a l’aprovació d’aquestes ajudes.
A efectes pràctics, a la base dotzena de la convocatòria s’estableix una delegació competencial del Consell
Executiu en la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell per concedir
i pagar les ajudes de l’expedient, i a la base tretzena per revocar-les i reintegrar-les si fos el cas.
De conformitat amb el que estableix l’article tercer, apartat e 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, és competent per aprovar les bases de la convocatòria el Consell Executiu.
En virtut de tot l’anterior, i de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular
d’Eivissa (publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-10; modificació
BOIB núm. 48, de 16-04-16), elev al Consell Executiu la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. Aprovar la convocatòria de les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 20192020, les bases i el seu extracte, de conformitat amb el que estableixen els articles 20.8 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 4.1 de la Resolució de
10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015).
2. Aprovar la dotació econòmica d’aquestes ajudes per un import total de 600.000 € de
l’aplicació pressupostària 3230 48100 dels pressupostos vigents.
3. Publicar les bases reguladores al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i posteriorment
remetre la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, que donarà trasllat al BOIB de l’extracte per a la seua publicació, tal com
estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada
a la publicació de l’extracte en el BOIB.
4. Delegar, per eficàcia administrativa, en la consellera del Departament de Cultura, Educació
i Patrimoni la competència per resoldre la concessió de les ajudes, la revocació, si fos el
cas, i el reconeixement de l’obligació del pagament."
Detectat error per omissió en el punt 1. de la proposta, on diu: "Aprovar la convocatòria de les
ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020, les bases i el seu extracte", ha de
dir: "Aprovar la convocatòria de les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020,
les bases que consten a l’expedient amb el CSV 13067432616354173770 i el seu extracte que
consta a l’expedient amb el CSV 13067433316132000012", 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 rectificació.
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I vist l’informe de la Intervenció de fiscalització prèvia plena, de conformitat de data 4 de març de
2020.
El Consell Executiu amb aquesta correcció 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 l’aprovació de la despesa per tal de procedir al pagament de les
ajudes concedides corresponents a la convocatòria d’ajudes econòmiques dirigides a
entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’illa d’Eivissa
corresponent a l’any 2019. Exp. 2019/00007748E
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Antecedents
1. En data 2 d’agost de 2019, en sessió ordinària del Consell Executiu es va aprovar la convocatòria
d’ajudes econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis
socials, a l’àmbit de l’illa d’Eivissa, per a l’any 2019, per un import de set-cents cinquanta mil euros
(750.000€), amb càrrec de l’aplicació pressupostària 2310 48900.
2. En data 22 d’agost de 2019 es publicaren les esmentades bases (BOIB núm. 115). I posteriorment
va tenir lloc la publicació de l’extracte de les mateixes (BOIB núm. 119 de 29 d’agost de 2019).
3. Posteriorment, mitjançant la resolució núm 2019000537 de la consellera executiva de Benestar
Social i Recursos Humans de data 30 de desembre de 2019, es resol l’atorgament de les ajudes
concedides, i s’ordena el primer pagament de fins al 75% de l’import concedit pels projectes
presentats per les entitats a les línies A, B, C i E.
4. En data 19 de febrer de 2020, es realitza la retenció de crèdit, per import de dos-cents vint-i-cinc
mil onze amb catorze euros (225.011,14€), amb càrrec a la partida 2310 48900, amb el número
d’expedient 2/2020000000371.
5. En data 21 de febrer de 2020, la cap de Secció de Serveis Socials informa favorablement i eleva
a la consellera executiva per tal que proposi al Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa la
següent proposta:
Primer. Autoritzar la despesa d’un màxim de dos-cents vint-i-cinc mil onze amb catorze euros
(225.011,14€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2310 48900 dels pressupostos corresponents a
l’any 2020, per tal de procedir al pagament del 25% de les quantitats de les subvencions concedides a les
línies A, B, C i E, i el 100% de la línia D, de la convocatòria d'ajudes econòmiques dirigides a entitats i
associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials, a l’àmbit de l'illa d'Eivissa, per a l'any
2019.
Segon. Mantenir la delegació en la consellera executiva del Departament Benestar Social i Recursos
Humans, per la resolució del pagament de les ajudes concedides un cop valorades per l’òrgan instructor
les justificacions presentades per les entitats beneficiàries.

Fonaments de dret
1. 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,
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modificació per Decret de Presidència núm 2019001005, de data 19 de desembre, BOIB núm. 175
de 31/12/2019).
2. Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa de data 29 de novembre de 2018, pel qual s’aproven
els nous requisits bàsics per a la fiscalització limitada prèvia d'acord amb el RD 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic local.
3. En compliment de la base 23 de les bases d’execució del pressupost, que determina que en el
supòsit que una subvenció aprovada i concedida a l’exercici anterior i que no s’hagi reconegut
l’obligació de pagament, per no haver-se finalitzat la tramitació del corresponent expedient
administratiu, es podrà reconèixer l’obligació amb càrrec a l’exercici corrent, una vegada adoptats
els acords pertinents per l’òrgan competent aprovant les fases de la despesa (ADO).
Per tot l’exposat, 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, la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans eleva
al Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Autoritzar la despesa d’un màxim de 225.011,14 euros (dos-cents vint-i-cinc mil onze amb
catorze euros), amb càrrec de l’aplicació pressupostària 2310 48900 dels pressupostos del 2020
pel tal de procedit al pagament de les subvencions concedides mitjançant resolució de la consellera
executiva de Benestar Social i Recursos Humans de data 30 de desembre de 2019.
Segon. Mantenir la delegació en la consellera executiva del Departament Benestar Social i
Recursos Humans, la resolució del pagament de les ajudes concedides un cop valorades per l’òrgan
instructor les justificacions presentades per les entitats beneficiàries."
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.
7.1 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. 2020000158, de data 13 de febrer de 2020, en relació amb l’adjudicació de 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 núm. 2019000471
(BOIB núm. 95, de data 11/07/2019) i Decret de Presidència núm. 2019000484 (BOIB núm. 98, de
17/07/2019)
DÓNA COMPTE al Consell Executiu per al seu coneixement:
De la Resolució núm. 2019000158, de data 13/02/2020, que acorda l'adjudicació de l'expedient de
contractació núm. 2019/00017612Z, tramitat per a l'adjudicació de les obres del projecte de
Acta 09/20 Consell Executiu
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reparació i pintat de les passarel·les de vianants situades a les carreteres EI-10 i EI-800, que es
transcriu literalment:
" Vist l’estat procedimental en què es troba l’expedient de contractació 2019/000017612Z, tramitat per
a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres del projecte de reparació i pintat
de les passarel·les de vianants situades a les carreteres EI-10 i EI-800.
Atès que en data 29 de gener de 2019, la Mesa de Contractació proposa l'adjudicació del contracte a
la mercantil ROUTE PONT, S.L.
Atès que, tot de conformitat amb l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, la dita empresa ha presentat la documentació corresponent i ha constituït a la Tresoreria
d'aquesta Corporació, la garantia definitiva.
Vist l’informe-proposta de la Secció de Contractació i Coordinació de data 30/01/2020.
Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia de la Intervenció amb caràcter merament formal i no
material, de data 06/02/2020.
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
1.- ADJUDICAR la contractació per a l'execució de les obres del projecte de reparació i pintat de les
passarel·les de vianants situades a les carreteres EI-10 i EI-800, a l’entitat mercantil licitador ROUTE
PONT, S.L. per un import de 77.500,00 (IVA exclòs), al que li correspon la quantitat de 16.275,00 € en
concepte d’IVA (21%), amb un import total de 93.775,00 €, tota vegada que compleix amb els Plecs que
regeixen aquesta licitació i amb un termini d'execució de les obres de (5) mesos.
2.-COMPROMETRE, segons la base 25 de execució del pressupost general integrat del Consell Insular
d’Eivissa corresponent a l’exercici 2020, en la base 24 (despeses per inversions capítol 6), el 10 % de
l’import d’adjudicació del contracte, quantitat que correspon a 9.377,50 € (IVA inclòs), d’acord amb la
memòria justificativa de l'enginyer de camins, canals i ports de la Corporació, de data 18/10/2019.
3.- DESIGNAR com a:
- Responsable del contracte, al Sr. D. C. P., enginyer tècnic d'obres públiques de la corporació.
- Representant de l'administració, la Sra. B. H. G., enginyera de camins, canals i ports de la
corporació.
4.- COMUNICAR a la Intervenció de la Corporació, la resolució que, sobre la base de la proposta present,
dicti l’Òrgan de Contractació.
5.- NOTIFICAR l’adjudicació a tots els licitadors.
6.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte en la plataforma electrònica de contractació pública, tot de
conformitat amb els articles 63 i 151 de la LCSP.
7.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert a l’art.153 del LCSP i PUBLICAR la seua
formalització en termes de l'article 154.
8.- DONAR COMPTE al primer Consell Executiu que se celebri."
(...)"
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Detectat error en el número de la Resolució de la comunicació, on diu: "De la Resolució núm.
2019000158, de data 13/02/2020, que acorda l'adjudicació de l'expedient de contractació núm.
2019/00017612Z", ha de dir: "De la Resolució núm. 2020000158, de data 13/02/2020, que acorda
l'adjudicació de l'expedient de contractació núm. 2019/00017612Z", 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 rectificació.
Els membres presents del Consell Executiu queden assabentats.
Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha tres assumptes que no han estat
inclosos en l’ordre del dia per haver estat lliurats fora de termini i que en cas de ser tractats se
n’hauria de declarar prèviament la urgència, i que son els següents:
- Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en
relació amb la correcció d’error en l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2019. Exp.
2019/00004037Z
- Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència,
Participació i Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria de transports terrestres
núm. 059/2019-1740. Exp. 2019/00005416J
- 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 contracte de patrocini per als projectes
d’esdeveniments esportius d’àmbit nacional i/o internacional que generin repercussió mediàtica de
la marca turística "Eivissa" i publicitat institucional del Consell Insular d’Eivissa. Exp.
2020/00003052J
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
8. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb la correcció d’error en l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2019.
Exp. 2019/00004037Z
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"1. Detectat error material a l’acord d’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública del Consell Insular
d’Eivissa per a l’any 2019, adoptat pel Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en sessió de
data 23 de desembre de 2019 (publicat al BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2020, i modificat al BOIB
núm. 10, de 23 de gener de 2020) en el número de places d’administratiu/iva, donat que diu tretze
quan hauria de dir catorze places.
2. Atès l’article 190.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, que estableix que les Administracions Públiques poden rectificar, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents als seus actes.
3. Atès que l’òrgan competent per aprovar l’esmena de l’errada en l'Oferta d'Ocupació Pública del
Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2019 és el mateix òrgan que la va aprovar, és a dir, el Consell
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Executiu del Consell Insular d’Eivissa, de conformitat amb el que estableix l’apartat tercer, h) del
Decret de Presidència de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 98, de 17 de juliol de 2019), i amb els articles 9.2.k i 13 de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, en relació a l’article 71 del Reglament orgànic del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, de 18 de setembre de 2010), i a l’article 7.2 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
4. Vist l’informe proposta emès pel cap de Servei de Recursos Humans de data 28 de febrer de
2020.
De conformitat amb l’article 72.d del Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB de
18/09/2010) que estableix com a competència dels consellers executius la de dictar, en relació amb
assumptes propis del seu departament, els actes administratius, inclosos aquells que hagin de tenir
efecte davant els administrats, sempre que la competència a aquest efecte no resulti legalment o
reglamentàriament reservada a un altre òrgan diferent del Consell, la Consellera que subscriu
PROPOSA al Consell Executiu l’adopció de la següent
PROPOSTA
PRIMER.- APROVAR, de conformitat amb allò que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l’esmena de
l’errada observada en l'Oferta d'Ocupació Pública del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2019,
aprovada pel Consell Executiu en la sessió del dia 23 de desembre de 2019, publicada al BOIB
núm. 4, de 9 de gener de 2020, i modificada al BOIB núm. 10, de 23 de gener de 2020, en el sentit
que s’indica tot seguit:
On diu:

“PERSONAL FUNCIONARI

Denominació: Administratiu/iva
Grup: C
Subgrup: C1
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Número de places: 13 (6 places per torn lliure, 1 plaça reservada a persones amb discapacitat i 7 places per
torn de promoció interna)
Formada de provisió: concurs-oposició.

ha de dir:

PERSONAL FUNCIONARI
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Denominació: Administratiu/iva
Grup: C
Subgrup: C1
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Número de places: 14 (6 places per torn lliure, 1 plaça reservada a persones amb discapacitat i 7 places per
torn de promoció interna)
Formada de provisió: concurs-oposició."

SEGON.- PUBLICAR la rectificació de l’error produït, segons consta al punt primer anterior, en el
tauler d’anuncis de la Corporació, així com en la seu electrònica d’aquest Consell Insular
(seu.conselldeivissa.es) i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.
TERCER.- TRAMETRE el text de l’acord a l’Administració General de l’Estat, a l’efecte previst en
l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb l’esmena
de l’errada de referència."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
9. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb l’expedient per infracció en matèria
de transports terrestres núm. 059/2019-1740. Exp. 2019/00005416J
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Visto el expediente sancionador en materia de transportes terrestres incoado en fecha 09/04/2019
a la entidad mercantil P. A., SL – CIF B------17, y notificado en fecha 20/04/2019 mediante
notificación electrónica, por circular el día 11/07/2018 con un vehículo con matrícula xxxx-JFX,
desde San José de sa Talaia hasta Ibiza, realizando un servicio de arrendamiento de vehículo con
conductor, sin disponer del correspondiente título habilitante.
El hecho anterior supone una infracción MUY GRAVE, de conformidad con el artículo 140.1 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres y por la Ley 9/2013, de 4
de julio, por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la 16/1987, de 30 de julio, de ordenación
de los transportes terrestres (LOTT) y el art. 1 de la Orden FOM 36/2008, y se acuerda imponer una
sanción de CUATRO MIL UN EUROS (4.001 €) según lo establecido en el artículo 143.1.i de la
citada LOTT.
En dicho expediente figuran los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. En fecha 20 de abril de 2019 se notificó electrónicamente el inicio del expediente de
referencia por la comisión de una infracción de carácter MUY GRAVE, por realizar un servicio de
arrendamiento de vehículo con conductor sin disponer del correspondiente título habilitante, de
conformidad con el artículo 140.1 de la LOTT, por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la
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LOTT y el art. 1 de la Orden FOM 36/2008 y se acordó imponer una sanción de CUATRO MIL UN
EUROS (4.001 €) según lo establecido en el artículo 143.1.i de la citada LOTT.
SEGUNDO. Dicha notificación confería al interesado un plazo de quince días para efectuar
alegaciones contra la propuesta de resolución, asimismo en aplicación de lo dispuesto en el artículo
146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, modificada por
la Ley 9/2013 de 4 de julio, informaba de la posibilidad de hacer efectiva la sanción antes del
transcurso de treinta días desde el siguiente a la notificación de la resolución de inicio, con una
reducción en la cuantía de la sanción inicialmente propuesta en un 30%. No consta en el expediente
que se hayan presentado alegaciones ni que se haya procedido al pago de la sanción impuesta.
TERCERO. Dado que al inicio del referido expediente sancionador se comunicaba que, si no se
efectuaban alegaciones dentro del plazo indicado, y dado que el presente acuerdo de inicio contenía
un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada se podía considerar como
propuesta de resolución, tal como dispone el art. 8.3 del Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por el
que se aprobó el Reglamento del procedimiento a seguir por la administración de la Comunidad
Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora. no consta en el expediente que el interesado
haya presentado alegaciones.
CUARTO. En fecha 6 de febrero de 2020, el instructor del expediente acuerda la finalización de la
instrucción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para resolver el presente expediente sancionador por comisión de infracción muy
grave en materia de transportes terrestres, el Consejo Ejecutivo a instancia del consejero ejecutivo
del Departamento de Innovación, Transparencia, Participación y Transportes, en virtud del Decreto
de Presidencia Decreto de Presidencia núm. 2019000472, de fecha 10/07/2019, de nombramiento
de las personas miembros del Consejo Ejecutivo y de las vicepresidencias del Consejo Insular de
Ibiza (BOIB núm. 95, de 11/07/2019).
Sobre la base de todo lo expuesto y en virtud de las competencias que tengo conferidas por el
artículo 75.2 d) del Reglamento Orgánico del Consejo Insular de Ibiza (BOIB núm. 136, del 18 de
septiembre de 2010) y de lo dispuesto en el Decreto de Presidencia núm. 2019000471, de fecha
10/07/2019, de estructura del Gobierno del Consejo Insular de Ibiza y creación de Departamentos
(BOIB núm. 95, de 11/07/2019, y el Decreto de Presidencia núm. 2019000472, de fecha 10/07/2019,
de nombramiento de las personas miembros del Consejo Ejecutivo y de las vicepresidencias del
Consejo Insular de Ibiza (BOIB núm. 95, de 11/07/2019), somete a la consideración del Consejo
Ejecutivo de esta Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. IMPONER a la entidad mercantil P. A. SL – CIF B------17 la sanción económica de
CUATRO MIL UN EUROS (4.001 €), de conformidad con el artículo 143.1.i de la 16/1987, LOTT, lo
que supone una infracción de carácter MUY GRAVE, de conformidad con el art. de conformidad
con el artículo 140.1 de la LOTT, por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la LOTT y el
art. 1 de la Orden FOM 36/2008.
SEGUNDO. DECLARAR que la entidad mercantil P. A. SL – CIF B------17 es responsable de los
hechos que han motivado la incoación del expediente sancionador de transportes núm. 059/20191740."
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TERCERO. INFORMAR que el importe de la multa se podrá pagar con el documento adjunto
habilitado al efecto en los cajeros automáticos, banca electrónica o cualquier oficina del BBVA,
Banca March, Bankia, Banco Santander, Banco Sabadell o Caixabank. También podrá pagar en el
cajero automático de la sede del Consejo Insular de Ibiza.
Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectivo el importe de la sanción impuesta, se
procederá a su exacción por la vía de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
10. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
contractació tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte de
patrocini per als projectes d’esdeveniments esportius d’àmbit nacional i/o internacional que
generin repercussió mediàtica de la marca turística "Eivissa" i publicitat institucional del
Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2020/00003052J
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vista la proposta d’inici i la memòria justificativa, així com la resta de documents que figuren a
l’expedient de contractació 2020/00003052J, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment
obert, del contracte de patrocini per als projectes d'esdeveniments esportius d'àmbit nacional i/o
internacional que generin repercussió mediàtica de la marca turística "Eivissa" i publicitat
institucional del Consell Insular d'Eivissa, amb un pressupost de licitació de 309.917,36 € (sense
IVA), al qual li correspon en concepte d’IVA (21 %) la quantitat de 65.082,64 €, amb un import total
de 375.000,00 €, redactat per la tècnica mitjà de Promoció Turística Viàries, Sra. M. D. L. N. T. R.
Vistos els articles 116.4 i 156 fins a 159 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, de data 05/03/2020.
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), eleva al Consell
Executiu d’aquest Consell Insular -com a 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.
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."
Acta 09/20 Consell Executiu
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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.

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 09/20 Consell Executiu

Vist i plau,
El president,
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