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Acta de la sessió del Consell Executiu
Identificació de la sessió
Núm.: 04/20
Caràcter: Ordinària
Data: 7 de febrer de 2020
Horari: de 8:30 a 8:48 h. S’interromp la sessió i es reprèn de 12:45 a 12:51 h., amb tots els membres
amb dret a vot assistents a aquesta reunió del Consell Executiu
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta núm. 03/20 de data 3 de febrer de 2020.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 03/20, corresponent a la sessió de data
3 de febrer de 2020.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos
Humans, en relació amb l’aprovació de l’autorització de la despesa per tal de procedir al
pagament de les ajudes concedides corresponents a la convocatòria d’ajudes econòmiques
dirigides a associacions i federacions de persones majors a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019.
Exp. 2019/00007755Y
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Antecedents
1. En data 2 d’agost de 2019 en reunió ordinària el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa
va aprovar els següents punts:
a) Autoritzar la despesa d’un màxim de 200.000 euros (dos-cents mil euros), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2310.48900 dels vigents pressupostos de Corporació, per ajudes
a associacions i federacions de majors sense ànim de lucre a l’illa d’Eivissa corresponent a
l’any 2019.
b) Aprovar les bases d’ajudes econòmiques a associacions i federacions de majors sense
ànim de lucre a l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2019 que han de regir la dita convocatòria
i que obren a l’expedient.
c) Aprovar la convocatòria i l’extracte de les referides ajudes dirigides a associacions i
federacions de majors sense ànim de lucre, a l’illa d’Eivissa, corresponent a l’any 2019.
d) Delegar en la consellera executiva del Departament Benestar Social i Recursos Humans,
la concessió i resolució del pagament d’aquesta convocatòria.
e) Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica del Consell Insular les
referides bases, i posteriorment remetre la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions que en donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears 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.
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).
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3. Posteriorment, mitjançant la resolució núm 2019000446 de la consellera executiva de Benestar
Social i Recursos Humans de data 2 de desembre de 2019, es resol l’atorgament de les ajudes
concedides detallant la quantitat de l’ajuda que correspon a cada entitat. El reconeixement de
l’obligació de pagament no s’ha pogut tramitar dins l’exercici pressupostari 2019.
4. 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 competen aprovant les fases de la despesa (ADO).
5. En data 29 de gener de 2020, es realitza la retenció de crèdit per import de 200.000€, amb càrrec
a la partida 2310.48900, amb el número d’expedient 2/2020000000086.
6. En data 30 de gener 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 200.000 euros (dos-cents mil 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 2 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».

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,
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 30 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. 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, 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 200.000 euros (dos-cents mil 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 2 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."
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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.
3. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la devolució de la garantia
definitiva en l’expedient de contractació núm. 000009/2015-CNT, per a l’execució de les obres
de reforç del ferm a la ronda E-30, Av. de ses Païsses, Sant Antoni de Portmany. Exp.
2019/00018638M
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Atès el contracte subscrit, en data 31 d’agost de 2015, entre el Consell Insular d’Eivissa i l’empresa
AGLOMERADOS IBIZA S.A. per a l’execució de les obres de reforç del ferm a la Ronda E-30,Av.
de Ses Païsses, Sant Antoni de Portmany.
Atès que el contractista va dipositar en data 29/05/2015 la fiança definitiva exigida per respondre
del compliment d’aquest contracte per un import de 18.872,98 €, dipositada mitjançant aval bancari.
Vist l’informe de la Tresoreria de la constitució de la fiança pel contractista i que la mateixa no ha
estat retornada. I de la inexistència de providència d'embargament dirigida a l'òrgan davant el qual
es troba constituïda la garantia en els termes de l'article 65.3 del RLCAP. Tot de conformitat amb
les bases de la fiscalització prèvia limitada, aprovades per Ple ordinari del Consell Insular d'Eivissa,
en sessió de dia 29/05/2015.
Vist l’informe favorable de data 06/11/2019, emès pel cap de servei d'Infraestructures Viàries, Sr.
Antonio Marí Noguera, amb el següent tenor literal:
".../... 1) De acuerdo con el informe favorable respecto al estado de las obras, una vez transcurrido el plazo
de garantía de las mismas, emitido por el director de obra en fecha 12/12/2016; se considera procedente la
liquidación del contrato, sin que existan obligaciones de pago pendientes, y la devolución de la garantía
definitiva, como ya se expuso en su día, dado que ha finalizado el plazo de garantía de un año previsto en el
PCAP, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP.
2) Considerando que la recepción de las obras se formalizó en fecha 21/12/2015 y que en el apartado E, del
cuadro de características técnicas del contrato que consta en el PCAP, se establece un plazo de garantía de
un año, tal y como se desprende de la documentación facilitada, se considera que efectivamente se ha
excedido el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. .../..."

Vista la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Atès que la devolució de la fiança definitiva -a l’empara del que estableix l’article 102 del Text refós
de la LCSP aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l’article 65 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques- correspon acordar-la a l’òrgan de contractació.
Vist l'informe proposta de la Secció de Contractació i Coordinació de data 22/01/2020..
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
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informe de fiscalització prèvia de la Intervenció de la Corporació, i per al cas que l’esmentat informe
sigui favorable, 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 52 del Reglament orgànic d’aquesta Corporació (BOIB núm. 136 de
18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010, modificació al BOIB núm. 48, de
16/04/2016), eleva al Consell Executiu d’aquest Consell Insular–en tant que òrgan de contractació
en el contracte de referència- la següent:
PROPOSTA
PRIMER.- ACORDAR LA CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte
signat en data 31 d’agost de 2015, entre el Consell Insular d’Eivissa i l’empresa AGLOMERADOS
IBIZA S.A. per a l’execució de les obres de reforç del ferm a la Ronda E-30,Av. de Ses Païsses,
Sant Antoni de Portmany. per un import de 18.872,98 €, dipositada mitjançant aval bancari.
SEGON.- NOTIFICAR l'acord que s'adopti a l’empresa interessada i donar-ne trasllat al
Departament d'Infraestructures Viàries, a la Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació als efectes
escaients, l’acord que, sobre la base del present informe proposta, dicti l’Òrgan de Contractació."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització prèvia plena, de data 30 de gener de 2020.
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, en relació amb l’aprovació del pla anual
de contractació per a l’exercici pressupostari 2020. Exp. 2019/00018188S
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"La planificació és una mesura organitzativa cada vegada més present en l'orientació de l'activitat
del sector públic. Així es preveu l'aprovació de plans en diversos àmbits de l'activitat administrativa,
com és el cas del Pla de subvencions, previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Pla normatiu introduït per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i ara també el Pla de contractació o PAC,
previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP en endavant),
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 2014.
Els objectius fonamentals de les directives europees referides son, entre d'altres, assolir una major
transparència i traçabilitat en la contractació pública i en la utilització dels recursos públics, per tal
de fomentar la competència, l'eficàcia i eficiència en la contractació. Per tal d'aconseguir una òptima
relació qualitat-preu, en els contractes es procedeix a la formulació del present Pla Anual de
Contractació del Consell Insular d'Eivissa per a l'exercici 2020.
L'article 28.4 de la LCSP imposa l'obligació de planificar i publicar l'activitat contractual anual o
plurianual, al menys dels contractes subjectes a regulació harmonitzada. Aquest precepte estableix
el següent: "Les entitats del sector públic programaran l'activitat de contractació pública, que
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a conèixer el seu pla
de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia previst a l'article 134 que
reculli, al menys, els contractes que restaran subjectes a regulació harmonitzada".
Per la seva banda, l'article 134.1 i 134.2 de la mateixa LCSP estableixen que:
"1. Els òrgans de contractació podran publicar un anunci d'informació prèvia amb la finalitat de donar
a conèixer els contractes d'obres, subministraments o serveis que es trobin subjectes a regulació
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harmonitzada i tinguin projectat adjudicar en el termini al qual es refereix l'apartat 5 del present
article. (Entenem que en realitat l'apartat es refereix a l'apartat 6, atès que l'apartat 5 no contempla
cap termini).
"2. Els anuncis d'informació prèvia a què es refereix l'apartat anterior es publicaran, amb el contingut
establert a l'Annexe III.A, a elecció de l'òrgan de contractació, en el 'Diario Oficial de la Unión
europea' o en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació a que es refereix l'article 63 que es
trobi allotjat a la Plataforma de Contratación del Sector Público o servei d'informació equivalent a
nivell autonòmic".
Així mateix han de considerar-se les previsions de l'article 6 de la Llei 19/2013, de Transparencia y
Buen Gobierno, el qual sota el títol de "Información institucional, organizativa y de planificación",
estableix en el seu segon apartat que:
"2. Les Administracions Públiques publicaran els plans i programes anuals i plurianuals en els quals
es fixin objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
El seu grau de compliment i resultats hauran de ser objecte d'avaluació i publicació periòdica amb
els indicadors de mesura i valoració, en la forma en què es determini per a cada Administració
competent."
Per tant, l'anunci d'informació prèvia de l'article 134 LCSP es refereix als contractes SARA, que son
els que, de manera obligatòria han de figurar al Pla de contractació, segons l'article 28 de la Llei,
això no obstant, res no impediria que, en futures elaboracions d'aquest pla, es vagin incorporant
més contractes, fins a incloure la totalitat de la contractació no menor del Consell Insular.
S'entén que es tracta d'un tràmit d'obligat compliment atès que aquesta exigència es va incorporar
a l'article 28 per facilitar la concurrència de les pymes a les licitacions públiques i, a més, suposa
un mecanisme per a reforçar la transparència, al fomentar la competència mitjançant aquesta
informació anticipada. D'altra banda, també facilita als òrgans de contractació realitzar una
adequada planificació de la seva activitat contractual i intentar evitar tramitacions precipitades per
la premura dels terminis si aquests es coneixen de forma anticipada.
El Pla Anual de contractació recull una relació de contractes, amb les dades que consten a l'Annex
III apartat A en la mesura del que sigui possible i aplicable en cada cas, per tal que les empreses
puguin conèixer anticipadament els plans de contractació, estar atents a la convocatòria i anar-se
planificant si és que els interessa presentar una oferta. Es tracta d'un pla preceptiu però no vinculant,
és a dir, merament indicatiu, però no obliga a licitar tots els contractes o a fer-ho amb les concretes
condicions anunciades.
Des del Servei de Contractació i Coordinació s'han remès diferents comunicacions a tots els
departaments del CIE, durant els mesos de setembre i desembre de 2019, reiterades en el mes de
gener de 2020, i el que es porta ara a aprovació és la relació de contractes SARA que tenen previst
executar al llarg d'aquest exercici, segons ens han comunicat els responsables dels departaments.
Vist l'informe proposta de la secció de Contractació i Coordinació de data 31/01/2020.
Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, de conformitat amb l'establert al Decret de
Presidència núm.2019000471 (BOIB núm. 95, de data 11/07/2019) , Decret de Presidència núm.
2019000484 (BOIB núm. 98, de 17/07/2019); i l'article 72 del Reglament orgànic d'aquesta
Corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010, modificació
al BOIB núm. 48, de 16/04/2016), eleva al Consell Executiu de la Corporació–en tant que òrgan de
contractació en el contracte de referència- la següent
PROPOSTA
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PRIMER- Aprovar el pla de contractació del Consell Insular d'Eivissa per a l'exercici pressupostari
2020, que inclourà els contractes que es contenent en el document annex.
SEGON- Publicar el present acord, amb el seu document annex en el perfil del contractant del
Consell Insular d’ Eivissa.
TERCER- Delegar al conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures
Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, les modificacions del present Pla de contractació, tot donant
compte de les mateixes en el primer consell executiu que es celebri.
PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA
EXERCICI PRESSUPOSTARI 2020 (CONTRACTES SARA)
Tipus
Contracte

OBJECTE I DESCRIPCIó

Valor estimat

Duració

Servei/Secció

5 anys

TICS

Veu i dades

Serveis

439.417,95 €*

Redacció i assessorament en tramitació Pla
Director Sectorial d’Equipaments Comercials
d’Eivissa.

Serveis

235.000,00€* 10 mesos

Servei de conservació integral de carreteres

Serveis

8.100.000,00 €*

4 anys

Xarxa viària

Redacció Projecte condicionament EI-100

Serveis

400.00,00€*

2 anys

Xarxa viària

i Subministrament

220.000,00€*

1 any

Xarxa viària

Subministrament Gasoil A i B a domicilio per a Subministrament
diferent edificis del CIE

325.361,95 €*

2 anys

Serveis tècnics

Gestió del servei públic d’acolliment
residencial i atenció socioeducativa de
menors
amb
necessitats
educatives
especials, en situació de desprotecció
dependents del Consell Insular d’Eivissa

Serveis

950.000,00€*

4 anys

Servei de menors
Servei de
discapacitats

Servei de transport adaptat per a persones
amb discapacitat, malalts d’alzheimer i altres
demències, als usuaris dels recursos de
centres de dia i centres ocupacionals del CIE.

Serveis

450.000,00€*

4 anys

Servei de
discapacitats

Subministrament

250.000,00€*

4 anys

HRA

1062.438, 08 €*

4 anys

Benestar Social

Adquisició de mobiliari ( llits hospitalaris, Subministrament
butaques, etc)

250.000,00€*

1 any

HRA

Servei de vigilància centre Pare Morey i
vigilància nocturna HRA Cas Serres

Serveis

300.000,00€*

4 anys

Menors
HRA

Servei de acolliment residencial menors no
acompanyats ( MENAS)

Serveis

700.000,00€*

4 anys

Menors

Redacció projecte i direcció obres adequació
HRA Cas Serres

Serveis

228.000,00€*

2 anys

HRA

Subministrament
abalisament

senyalització

vertical

Subministrament productes de neteja
Servei de neteja de determinats centres i
dependencies del departament de sanitat i
benestar social
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Redacció projecte i direcció obres construcció
edifici serveis socials
Compra d’una embarcació
d’inspecció de pesca

pel

Serveis

servei Subministrament

247.000,00€*

2 anys

B. Social

569.000,00€*

6 mesos

Turisme, medi
rural i marí i
cooperació
municipal

*valors estimatius que poden patir modificacions."

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
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 del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’aprovació de la peça separada
de determinació del preu just per mutu acord a l’expropiació a la finca núm. 54.1 del "Projecte de
construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250". Exp.
2019/00019540X
- Proposta de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni, en relació amb la concessió d’ajudes a les associacions folklòriques sense ànim de lucre
per al foment de les seues activitats a l’illa d’Eivissa, any 2019. Exp. 2019/00014994H
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’aprovació de l’expedient de
contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei per a la
programació i execució de vuit campaments d’estiu per a nens i nenes d’entre 7 i 17 anys, durant
l’estiu 2020 al Campament de sa Cala des Jondal. Exp. 2019/00020292A
- Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en substitució de la
consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda, i Desenvolupament Empresarial, en
relació amb l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa, per als anys
2020-2021-2022. Exp. 2020/00001251Y
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
5. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’aprovació de la peça
separada de determinació del preu just per mutu acord a l’expropiació a la finca núm. 54.1
del "Projecte de construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK
11,250". Exp. 2019/00019540X
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Antecedents
Primer.- En data 19 de gener de 2018, el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, va aprovar
el parcel·lari definitiu corresponent als béns i drets objecte d’expropiació per les obres
corresponents al “Projecte de construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00
Acta 04/20 Consell Executiu
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al PK 11,250” als termes municipals de Santa Eulària des Riu i de Sant Joan de Labritja, d’acord
amb l’informe i plànols que consten a l’expedient redactats pels tècnics de la secció
d’infraestructures viàries de data 11 de novembre de 2016, així com l’inici de les actuacions adients
per a la determinació del preu just en compliment de l’article 24 i següents de la Llei d’expropiació
forçosa i concordants del reglament.
Segon.- En data 15 de novembre de 2019 s'ha notificat a l'interessat propietari una proposta amb
l'objectiu d'arribar a un mutu acord, del tenor literal següent:
"Primerament, us deman disculpes en nom del Consell Insular d’Eivissa per la tardança en l’inici del present
procediment de determinació del preu just a l’expropiació pel condicionament de la Carretera PM-804 de Sant
Miquel.
D’acord amb el parcel·lari definitiu aprovat per a les obres de condicionament, en relació a l’ocupació final de
la vostra finca (s’adjunta plànol) s’ha determinat el següent:

D’acord amb les dades que consten a l’expedient, en data 18 de març de 2010, el dia de l’acta d’ocupació, se
us va abonar la quantitat de 9.526,78 euros, d'acord amb el següent:
Pagament acta d’ocupació dipòsit previ (70%)

(B)

6.929,30 €

Pagament acta d’ocupació ocupació temporal (100%)

(C)

1.656,08 €

Pagament acta d’ocupació servitud de pas subterrani (100%)

(D)

70,40 €

Pagament acta d’ocupació indemnització per construccions i arbres (100%)

(E)

871,00 €

Total abonat en l'ocupació

(O)

9.526,78 €

En el moment actual i per tal de determinar el preu just, hem de tenir en compte l’informe de valoració del sòl
dels terrenys expropiats amb motiu de les obres del projecte, redactat per Tragsatec en data 30 d’octubre de
2017, validat pels serveis tècnics del Consell en data 23 de juliol de 2018, i que actualitza els preus que van
servir de base per els pagaments el dia de l’acta d’ocupació.
També tenim en compte una rectificació de l’ocupació temporal abonada, atès que aquesta va ser
significativament superior. Així en un principi l’obra tenia prevista una durada de catorze mesos i finalment va
ser de trenta amb setanta-sis mesos, i per això s’ha rectificat aquest concepte afegint ara una quantitat
addicional.
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Valor d'expropiació

(A)

14.732,31 €

A més, d’acord amb l’art. 47 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, us correspon un
5% en concepte de premi d’afecció (P), i que es calcula en relació al valor dels terrenys expropiats, es a dir
532,63 €.
Per tant, d’acord amb l’art. 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa ja esmentada, us oferim la quantitat total
obtinguda del càlcul següent:
Diferència al vostre favor (A) - (O)

(Z)

5.205,53 €

Premi d’afecció

(P)

532,63 €

Justipreu

(J)

5.738,16 €

En relació als interessos de demora, us informam que aquests es calcularan i es liquidaran una vegada s'hagi
ingressat la quantitat proposada com a Justipreu, tot d'acord amb l'article 56 de la Llei d'Expropiació Forçosa
i els articles 71 i següents del seu Reglament.
Així, d'acord amb el vostre percentatge de propietat de la finca esmentat anteriorment, us correspon una
quantitat de 5.738,16 euros.
Aquesta quantitat, 5.738,16 euros, se us ofereix per tal d’arribar a la determinació del justipreu per mutu acord,
amb la conseqüent conclusió de l’expedient expropiatori. En el cas de que estigueu d’acord, disposau de
quinze dies hàbils des de la notificació del present escrit per tal d’expressar la vostra conformitat, la qual cosa
podreu manifestar mitjançant la presentació al Consell d’un escrit en el sentit expressat, juntament amb el
model de transferència bancària degudament complimentat i que trobareu a la pàgina web del Consell,
www.conselldeivissa.es.
En el supòsit de no contestar en el termini establert o manifestar la vostra disconformitat, el procediment a
seguir serà l’establert als articles 25 i següents de l’esmentada Llei."

Tercer.- En data 28 de novembre de 2019, l'interessat ha presentat escrit en el Consell mitjançant
el qual manifesta el seu acord en relació a la quantitat oferida i, a la vegada, aporta full de
transferència bancària.
Quart.- Els serveis d'Intervenció del Consell, han determinat que els interessos no es poden pagar
des del capítol d'inversions sinó que la despesa correspon al capítol IV de despeses financeres, per
la qual cosa primer s'hauria d'acordar el pagament corresponent a la inversió pròpiament dita i
posteriorment s'hauria de procedir al càlcul d'interessos i la seva aprovació.
Per tant, ara procediria proposar el pagament de la quantitat acordada com a preu just i
posteriorment es calcularan i abonaran amb posterioritat.
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Així, la quantitat que correspon abonar com a preu just en aquest moment és de 5.738,16 euros al
propietari.
Fonaments de dret
Primer.- En relació a la determinació del preu just en el procediment d'expropiació realitzat amb
ocasió del condicionament de la carretera de referència, l’article 24 de la Llei d’Expropiació
Forçosa expressa el següent:
CAPITULO III. De la determinación del justo precio
Artículo 24.
La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los
bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez
convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. En caso
de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el procedimiento que se establece
en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan
ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo.

Segon.- El Reglament d’Expropiació Forçosa aprovat mitjançant Decret de 26 d’abril de 1957,
concreta el següent en relació a la determinació del preu just:
CAPITULO III. De la determinación del justo precio
Sección 1ª. De la determinación por mutuo acuerdo
Artículo 25.
Una vez reconocida formalmente la necesidad de ocupación, la adquisición por mutuo acuerdo con cargo a fondos
públicos se ajustará a los trámites siguientes:
a) Propuesta de la jefatura del servicio encargado de la expropiación, en la que se concrete el acuerdo a que se ha
llegado con el propietario, con remisión de los antecedentes y características que permitan apreciar el valor del bien
objeto de la expropiación.
b) Informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.
c) Fiscalización del gasto por la Intervención.
d) Acuerdo del Ministro o, en su caso, del órgano competente de la Corporación Local o Entidad respectiva.
Artículo 26.
El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos los conceptos, y el pago del precio, libre de
toda clase de gastos e impuestos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley , sin que proceda el pago del
premio de afección a que se refiere el artículo 47.
Artículo 27.
1. Transcurridos quince días sin resolver acerca de la adquisición por mutuo acuerdo, se iniciará el expediente
ordinario a que se refieren los artículos siguientes. A tal fin, los beneficiarios de la expropiación propondrán al
Gobernador civil de la provincia o autoridad competente, en su caso, la iniciación del expediente de justiprecio,
remitiéndole las actuaciones a que se refiere el párrafo 1º del artículo 29.
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2. Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede verificarse en cualquier momento del
expediente hasta que el Jurado de Expropiación decida acerca del justo precio y, producido el mutuo
acuerdo, quedarán sin efecto las actuaciones que se hubieran verificado, relativas a la determinación del
mismo.

Els preceptes transcrits, per tant, estableixen com a sistema prioritari de valoració l’acord amistós, per
a la qual cosa es fixa un termini de quinze dies, sense perjudici que en qualsevol moment posterior
pugui formalitzar-se l’esmentat acord.

Tercer.- D’acord amb els articles 65 i 72 del Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa,
publicat al BOIB núm. 136 de 18 de setembre de 2010, i el Decret de Presidència de data 10 de
juliol de 2019, d’Estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de Departaments,
s'atribueix la matèria d'expropiacions al Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries
i Lluita contra l'Intrusisme, i per tant correspon al Conseller Executiu del Departament la proposta al
Consell Executiu per a la seva aprovació, d'acord amb l'apartat tercer K del Decret de Presidència
núm. 2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents
als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa.
Vist l’informe proposta de data 21 de gener de 2020, del cap de la Secció d’ Expropiacions.
D’acord amb tot l’anterior, i en ús de les facultats que tenc conferides, s'eleva al Consell Executiu
la següent
PROPOSTA
Primer.- L’aprovació de l’acord d’adquisició per mutu acord de la finca 54.1 del “Projecte de
construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK 11,250” i l'abonament
mitjançant transferència bancària per la quantitat de 5.738,16 euros de la partida pressupostària
4530 61903, al senyor Juan Roig Planells amb DNI núm. 41.436.338K.
Segon.- Formalitzar mitjançant l’oportuna acta amb posterioritat al pagament dels interessos, la
finalització de l'expedient d'expropiació."
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 vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura,
Educació i Patrimoni, en relació amb la concessió d’ajudes a les associacions folklòriques
sense ànim de lucre per al foment de les seues activitats a l’illa d’Eivissa, any 2019. Exp.
2019/00014994H
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Amb data 30 de setembre de 2019 per acord del Consell Executiu es varen aprovar les bases
reguladores i la convocatòria de les ajudes per a colles i grups de ball pagès de l'illa d'Eivissa per
al foment del folklore i la cultura popular 2019 (publicades al BOIB núm. 135 de 18 d’octubre de
2019). Al mateix acord es va delegar en la consellera executiva de Cultura, Educació i Patrimoni la
concessió de les ajudes i el seu pagament, així com, si és el cas, les revocacions de les ajudes.
L’exercici 2019 va acabar sense que es poguessin concedir les ajudes previstes i és voluntat
d’aquest Departament continuar amb la tramitació administrativa d’aquest expedient. D’acord amb
la base 23 de les Bases d’execució del pressupost es podrà reconèixer l’obligació amb càrrec a
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l’exercici corrent mitjançant l'acord de l’òrgan competent en què s’aprovin les tres fases de la
despesa (ADO).
Vista la proposta de resolució provisional de les ajudes a les associacions folklòriques sense ànim
de lucre per al foment de les seues activitats a l'illa d'Eivissa, any 2019, que en data 9 de desembre
de 2019, es va penjar a la pàgina web i al tauler d’anuncis del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa, i vist que no es va presentar cap al·legació a l'esmentada
proposta de resolució provisional.
Vist que segons l'operació comptable 2/202000000042 existeix un crèdit de 32.000 € a càrrec de
l’aplicació pressupostària 3340 48900 del present exercici per fer efectiva la concessió i el pagament
a les entitats beneficiàries.
Vist l'informe tècnic favorable de data 3 de febrer de 2020, sobre el compliment de les condicions
establertes a les bases de la convocatòria per les entitats beneficiàries.
Vist l'informe proposta favorable del Cap de secció del Departament de data 4 de febrer de 2020
sobre la concessió de les esmentades ajudes.
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) i amb caràcter previ a l'emissió del corresponent informe de fiscalització previ, preceptiu
i necessari de la Intervenció de la Corporació, i per el cas que el dit informe sigui favorable i de
conformitat, s'eleva al consell executiu, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. APROVAR la dotació d’aquestes ajudes per un total de 32.000 de l’exercici 2020, de l’aplicació
pressupostària 3340.48900 dels vigents pressuposts, per a la concessió de les ajudes als grups de
folklore, constituïts com a associacions sense ànim de lucre, que hagin desenvolupat la seua
activitat a l’illa d’Eivissa durant l'any 2019.
2. AVOCAR la delegació a la consellera del Departament de Cultura, Educació, i Patrimoni, feta per
acord de Consell Executiu de 30 de setembre de 2019.
3. CONCEDIR, disposar i reconèixer l’obligació de pagament de les quantitats que s'indiquen a
continuació a les següents entitats:

ASSOCIACIÓ

CIF

IMPORT

1

Assoc. Colla de Vila

G07488414

2.000 €

2

Assoc. Colla des Vedrà

G07588817

2.000 €

3

Assoc. Sa Colla de l'Horta

G07609159

2.000 €

4

Assoc. Sa Colla de Labritja

G07316185

2.000 €

5

Assoc. Sa Colla de Sant Rafel

G07427255

2.000 €

6

Assoc. Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines

G07676919

2.000 €

7

Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa i Formentera

G07978760

2.000 €

8

Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis

G07614068

2.000 €
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ASSOCIACIÓ

CIF

IMPORT

G07761778

2.000 €

10 Assoc. Cultural Es Broll

G07429442

2.000 €

11

G07545403

2.000 €

12 Assoc. Sa Colla d'Aubarca

G57677775

2.000 €

13 Assoc. Sa Colla de Can Bonet

G07210602

2.000 €

14 Assoc. Grup Folklòric Sant Josep de Sa Talaia

G07472509

2.000 €

15 Assoc. Cultural Sant Miquel de Balansat

G07585698

2.000 €

16 Assoc. Sa Colla de Ball Pagès Sant Carles de Peralta

G07898422

2.000 €

9

Assoc. Colla de Sa Bodega

Grup Folklòric Brisa de Portmany

4. PUBLICAR aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 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.
7. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’aprovació de l’expedient
de contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei per a
la programació i execució de vuit campaments d’estiu per a nens i nenes d’entre 7 i 17 anys,
durant l’estiu 2020 al Campament de sa Cala des Jondal. Exp. 2019/00020292A
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Donada compte de l’expedient de contractació núm.2019/00020292A, incoat per a l'adjudicació,
mitjançant procediment obert, del servei per a la programació i execució de vuit campaments d'estiu
per a nens i nenes d'entre 7 a 17 anys durant l'estiu 2020 al Campament de sa Cala des Jondal.
Vista la retenció del crèdit adequada i suficient.
Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria General de la Corporació en data 23/01/2020.
Vist l’informe proposta del Servei de Contractació, de data 23/01/2020.
Sobre la base de tot l’anterior, aquest conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, amb caràcter previ a l'emissió del corresponent
informe de fiscalització prèvia, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència núm.
2019000471 (BOIB núm. 95, de data 11/07/2019 i modificació al BOIB núm. 175, de 31/12/2019),
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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 d’aquest Consell Insular–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 .
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 105.000,00 € (sense IVA), al qual li
correspon en concepte d’IVA (21 %) la quantitat de 22.050,00 €, amb un pressupost de despesa
màxima total de 127.050.00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 3371.22799 i amb la
distribució per anualitats que s'indica a continuació:

Any

Lots

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

2020

Lot 1

31.460,00 €

3371.22799

2020

Lot 2

31.460,00 €

3371.22799

2020

Lot 3

31.460,00 €

3371.22799

2020

Lot 4

16.940,00 €

3371.22799

2020

Lot 5

15.730,00 €

3371.22799

Quart.- Que es compleixin tots els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització de l’oportú
contracte."
Detectat error en el punt tercer de la proposta, on diu: "amb la distribució per anualitats que s'indica
a continuació:", ha de dir: "amb la distribució per lots que s'indica a continuació:". De conformitat
amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en aquest acte es procedeix a la seua rectificacació.
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal
i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
8. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, en substitució de la
consellera executiva del Departament d’Economia i Hisenda, i Desenvolupament
Empresarial, en relació amb l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell
Insular d’Eivissa, per als anys 2020-2021-2022. Exp. 2020/00001251Y
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Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Atès l'informe proposta de la cap de servei de Presidència de data 6 de febrer de 2020 en relació
al Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2021-2022 del tenor literal següent
"Una part important de l’activitat financera del sector públic es canalitza a través de subvencions, per tal de
donar resposta, amb mesures de suport econòmic, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats
públiques o privades.
L’art. 8.1 (de caràcter bàsic) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions preveu que els
òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposin l’establiment de subvencions, amb
caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen
amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts
de finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
De conformitat amb l'article 10.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel Reial decreto 887/2006, de 21 de juliol, "els plans estratègics de subvencions a què
fa referència l’article 8 de la Llei general de subvencions es configuren com un instrument de planificació de
les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de
promoció d’una finalitat pública". El seu contingut ve detallat a l'article 12 d'aquest reglament.
També el Text refós de la Llei de subvencions (de les Illes Balears), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre (aplicable als consells insulars quan la seua activitat de concessió de subvencions es
desenvolupi en matèries en les quals la comunitat autònoma els hagi atribuït competències, de conformitat
amb la disposició addicional segona), parla de la necessitat de planificar les subvencions que s’hagin d’establir
dins un determinat àmbit temporal, mitjançant l’aprovació dels plans estratègics corresponents, prèviament a
l’aprovació de les bases reguladores de cada una de les línies de subvencions.
Aquest Consell Insular va aprovar el Pla estratègic de subvencions per al període 2018-2019 (publicat al BOIB
núm. 37, de 24 de març de 2018, i que ha tengut diverses modificacions).
Finalitzada la vigència d'aquest Pla, resulta escaient l'aprovació d'un nou pla on s'especifiquin les línies de
l'activitat de foment d'aquesta Corporació.
En aquest sentit, per part dels diferents Departaments d'aquest Consell Insular s'han tramès les diferents
propostes perquè sigui aprovat el nou pla pel Consell Executiu, ateses les competències d'aquest òrgan
col·legiat de conformitat amb l'apartat tercer del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019,
de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB
núm. 98, de 17-7-2019).
Una vegada conformat el nou Pla estratègic 2020-2021-2022, s’informa favorablement i s'eleva al conseller
executiu del Departament d'Esports i Joventut, en substitució de la consellera executiva del Departament
d'Economia i Hisenda, i Desenvolupament Empresarial segons DP 2020000101, de data 3 de febrer de 2020 ,
perquè al seu torn ho elevi al Consell Executiu la següent proposta:
Primer. Aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per al període 2020-2021-2022,
que es troba a l'expedient amb el CSV núm. 13071017360553411054
Segon. Considerar els imports indicats en l'annex com a merament estimatius i condicionats a l'existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost del Consell Insular
d'Eivissa al que quedin afectats.
Tercer. Delegar en la consellera executiva del Departament d'Economia i Hisenda, i Desenvolupament
Empresarial, l'aprovació de les modificacions que es puguin produir durant la seva vigència.
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Quart. Procedir, una vegada aprovat el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per al
període 2020-2021-2022, a la seua publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

Aquest conseller executiu del Departament d'Esports i Joventut, en substitució de la consellera
executiva del Departament d'Economia i Hisenda, i Desenvolupament Empresarial segons DP
2020000101, de data 3 de febrer de 2020, proposa al Consell Executiu l'adopció del següents
acords
Primer. Aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per al període 20202021-2022, que es troba a l'expedient amb el CSV núm. 13071017360553411054
Segon. Considerar els imports indicats en l'annex com a merament estimatius i condicionats a
l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del Consell Insular d'Eivissa al que quedin
afectats.
Tercer. Delegar en la consellera executiva del Departament d'Economia i Hisenda, i
Desenvolupament Empresarial, l'aprovació de les modificacions que es puguin produir durant la
seva vigència.
Quart. Procedir, una vegada aprovat el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa
per al període 2020-2021-2022, a la seua publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
Altrament, el president informa que hi ha una proposta (que s’assenyala a continuació) per dur al
Consell Executiu, que està elaborant-se i que estarà llesta al llarg d’aquest matí, i per no endarrerir
la seua tramitació, se suspèn la sessió d’aquesta Consell Executiu i es reprendrà avui mateix una
vegada estigui complert aquest expedient per a ser tractat aquest expedient en aquest òrgan
col·legiat.
- Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en relació
amb la realització de la tramitació ambiental en el procés d’aprovació del Pla Director Sectorial de
Prevenció i Gestió de Residus no perillosos de l’illa d’Eivissa. Exp. 2019/00003241T
A les 8:48 h, el president suspèn la sessió, que es continuarà quan estigui llest l’expedient
assenyalat en el punt núm. 9 de la convocatòria.
A les 12:45 h, es reprèn la sessió per tractar la nova proposta efectuada en el punt núm. 9 de l’ordre
del dia, amb el president i els consellers executius presents a la sessió.
9. Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència i Gestió Ambiental, en
relació amb la realització de la tramitació ambiental en el procés d’aprovació del Pla Director
Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no perillosos de l’illa d’Eivissa. Exp.
2019/00003241T
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"
1. En data 30 de març de 2001 mitjançant el Decret 46/2001 (BOIB núm. 45 de 14/04/2001,
correcció d’errors en el BOIB núm. 105, de 31/08/2002, i modificat per l’acord de 26/01/2004
-BOIB núm. 22, de 14/02/2004) es va aprovar definitivament el Pla Director Sectorial de
Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera, en endavant PDSGRUEF.
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2. En setembre de 2014, s’encarregà l’inici dels treballs dirigits a la revisió i actualització del
Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos d’Eivissa, resultant
adjudicatària del procés licitatori l’empresa LAVOLA 1981 SA.
3. Entre els mesos de febrer, març i abril de 2016 es va fer la consulta pública de l’article 16 de
la Llei 27/2006 de 18 de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, de participació
pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE
i 2003/35/CE) i l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPAC), per comptar amb l’opinió dels subjectes i les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura modificació, amb el
resultat que consta a l’expedient.
4. En el procediment d’avaluació ambiental estratègica es va emetre document d’abast per part
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears rebut en aquest Consell en data 23 de
juny de 2016 i nrge 2016014722. Així mateix la Comissió Balear de Medi Ambient va remetre
diversos informes rebuts amb posterioritat a l’emissió del document d’abast, concretament
informe emès per l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja (rge de 30 de juny de 2016 i núm.
2016015451); informe emès per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
ABAQUA (rge 22 de juliol de 2016 i núm. 2016017824); informe del Servei de Gestió Forestal
i Protecció del Sòl (rge de 23 d’agost de 2016 i núm. 2016020258); informe emès pel Servei
d’Aigües Superficials de la Direcció General de Recursos Hídrics (rge de 7 d’abril de 2017 i
núm. 9042).
En data 30 de novembre de 2017 el Ple de la Comissió de Medi Ambient va adoptar acord
d’aplicació de la tramitació d’urgència als procediments d’avaluació ambiental estratègica
dels diversos plans directors sectorials de residus que s’estaven tramitant pels respectius
consells insulars, entre ells el d’Eivissa.
5. El Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos de l’illa d’Eivissa,
elaborat per la consultora LAVOLA 1981 SA i els serveis tècnics del Consell Insular d’Eivissa
es va sotmetre a consideració del Consell Executiu del Consell Insular en data 7 de març de
2019, el qual va acceptar-ne el seu contingut i va acordar la sol·licitud amb caràcter previ a
la seua aprovació inicial dels informes previstos a la normativa sectorial, en concret informe
de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Fomento, i informe de la Demarcació
de Costes a les Illes Balears, així com la incorporació d’altres informes de caràcter intern.
6. Realitzades totes les actuacions establertes a l’acord del Consell Executiu, el Pla Director
Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos de l’illa d’Eivissa, va ser aprovat
inicialment per acord adoptat en sessió ordinària de 30 d’abril de 2019 del Ple del Consell
Insular d’Eivissa, del següent tenor literal:
“ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de l’illa
d’Eivissa (PDSPIGRE), conformement amb el que estableix l’article 13.1.b) de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, en connexió amb l’article 1, apartat 2.b) de la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori, en la redacció proporcionada per la disposició
final segona apartat 2 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i l’article
70.13 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Els documents que integren el PDSPIGRE, apareixen íntegrament recollits en 5 annexos d’aquest acord.
SEGON.- APROVAR l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment d’aprovació del Pla Director Sectorial de
Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de l’illa d’Eivissa, a l’empar del que disposen els articles 22 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i la conseqüent reducció a la meitat dels terminis previstos, tret dels previstos
per a la presentació de sol·licituds i recursos, per la qual cosa el període d’informació pública i emissió d’informes a
que fan referència els dos apartats següents serà de trenta dies hàbils.
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TERCER.- DISPOSAR LA TRAMITACIÓ de l’aprovació del PDSGPIGRE conforme a l’apartat 1 de l’article 10 de la
Llei 14/2000, per remissió del seu article 13.1.c i article 18 de la Llei 8/2019, i en conseqüència, de conformitat amb
l’apartat 1.c) i 2 de l’article 10 LOT, article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, articles 21 i 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i article
10 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, disposar l’obertura d’un termini
d’informació pública i consultes a les administracions afectades i persones interessades de l’aprovació del
PDSPIGRE, acompanyat del seu Estudi Ambiental Estratègic, per un termini de trenta (30) dies hàbils, i als efectes
anteriors determinar:
1r.- L’obertura del tràmit s’anunciarà mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),
al tauler d’edictes de la corporació, en dos dels diaris de major circulació de l’illa d’Eivissa i a la corresponent seu
electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es/), per tal que qualsevol persona pugui formular
les al·legacions que consideri pertinents.
L’inici del còmput del termini esmentat es produirà a partir de l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB)
La documentació sotmesa a informació pública inclou, així mateix, un resum no tècnic de l’estudi ambiental estratègic
de l’aprovació del PDSPIGRE.
Aquest acord i la documentació integrant de la present aprovació inicial podrà ser consultada en horari d’oficina del
Consell Insular, de dilluns a divendres (de 09:00 hores fins a les 14:00 hores), en els serveis del Departament de
Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa, ubicats a la seu del Consell Insular d’Eivissa, avinguda d’Espanya, núm.
49, tercera planta, CP.- 07800 Eivissa.
La documentació podrà ser consultada
web: https://seu.conselldeivissa.es/

a

través

d’internet,

accedint

a

la

següent

pàgina

2n.- Sol·licitar, amb relació a l’àmbit de les competències respectives, informe a les administracions, organismes i
entitats que figuren detallades en l’informe emès pel departament de medi ambient en data 2 de març de 2019, i
concretament al Govern de les Illes Balears, a través dels diferents serveis i departaments afectats; a tots els
ajuntaments de l’illa d’Eivissa, a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars de l’illa d’Eivissa, al
Consell Insular de Formentera, i a tots els organismes de l’administració de l’Estat, a través de la Delegació del
Govern a la Comunitat Autònoma o bé directament, quan així sigui procedent en aplicació de la legislació sectorial
vigent. Així mateix, realitzar la consulta als organismes i entitats assenyalades en el document d'abast formulat per
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears a les quals es refereix l’article 22.1 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental.
En les sol·licituds d’informe s’haurà de fer expressa referència de l’aplicació de la tramitació d’urgència a l’expedient,
motiu pel qual es disposa d’un termini de 30 dies hàbils des de l’endemà de la recepció per a evacuar el tràmit de
consulta.
Es faculta als serveis tècnics del Consell per tal que, amb caràcter previ a l’obertura del període d’informació pública
i consultes, esmenin els errors gramaticals i/o aritmètics que es detectin a la documentació escrita i gràfica.
QUART.- REMETRE A LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS, a la finalització del tràmit
d’informació pública i consultes, els documents que integren el PDSPIGRE que s’aprova inicialment i el resultat de la
informació pública, en la forma establerta pels articles 24 i 26 de la Llei 21/2013; tot això als efectes de l’anàlisi tècnic
de l’expedient per part de l’òrgan ambiental i emissió, en el seu cas, de la Declaració ambiental Estratègica (DAE)
per a la seua posterior incorporació en el text del PDSPIGRE que, prèvia la realització de la resta de tràmits establerts,
haurà de ser sotmès a consideració del Ple del Consell Insular per a la seua aprovació definitiva.”

7. En el BOIB núm. 63 de data 9 de maig de 2019 es va publicar l’acord d’obertura del termini
d’informació pública de l’aprovació inicial del PDSPIGRE per un termini de trenta (30) dies
hàbils, publicant-se així mateix al tauler d’edictes de la corporació i en dos dels diaris de
major circulació de l’illa d’Eivissa i a la corresponent seu electrònica del Consell Insular
d’Eivissa. L’inici del còmput del termini d’informació pública es va produir a partir de l’endemà
de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), és a dir, el 10 de maig de
2019.
Així mateix es va realitzar la consulta als organismes i entitats assenyalats en el document
d’abast de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i aquelles altres entitats,
administracions i organismes les competències de les quals puguin ser afectades o quan així
ho estableix la normativa sectorial, tot això d’acord amb l’apartat setè de l’article 25 del TRLS15,
article 10.1 lletra d) de la Llei 14/2000, de 21 de desembre d’Ordenació Territorial (per remissió
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de l’article 13.1.c) i articles 19,21 i 22.1 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.
8. Durant el termini d’informació pública s’han rebut un total de 14 informes i escrits
d’al·legacions de les diferents administracions i persones interessades consultades, així
com de particulars, dels que resulten un total de 100 al·legacions. Hi figura una taula resum
de les mateixes, al punt 2 “matriu d’al·legacions” de l’informe “Valoració de les al·legacions
presentades en el tràmit d’informació pública i consultes” emès per la consultora LAVOLA,
1981 S.A, que figura annex al present document.
Les esmentades al·legacions i informes han estat objecte d’anàlisis i avaluació per la consultora
responsable de l’elaboració del pla (LAVOLA 1981 SA) i com a conseqüència de les mateixes
s’ha modificat la documentació inicialment aprovada en diversos aspectes. Concretament,
d’aquet anàlisi es desprèn que finalment s’han estimat total o parcialment la majoria
d’al·legacions (més del 60%), de les no estimades cal tenir en compte que gairebé la meitat no
ho han estat perquè l’al·legació sol·licitava un aspecte que ja es trobava incorporat al
PDSPIGRE.
9. En data 6 de febrer de 2020 LAVOLA 1981, S.A ha fet entrega via registre electrònic de tota
la documentació que conforma el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no
Perillosos de l’illa d’Eivissa (PDSPIGRE) per a la seua aprovació definitiva, així com la
documentació necessària per continuar amb el tràmit ambiental. Per qüestions tècniques en
relació al registre electrònic, aquesta documentació s’ha lliurat mitjançant 9 registres
diferents (registre general d’entrada núm. 2020001893, 2020001982, 2020001983,
2020001984, 2020001985, 2020001986, 2020001988, 2020001989 i 2020001990) amb un
total de 43 arxius.
Per facilitar la consulta d’aquesta documentació s’han processat internament recuperant
l’estructura original i extensió de cada document. Els arxius resultants s’annexen a aquesta
proposta. El seu contingut és el següent:
Document 1 Text normatiu PDSPIGRE (inclou com annex el Pla de prevenció de residus)
Document 2 Memòria PDSPIGRE (inclou cinc annexos)
Document 3 Cartografia PDSPIGRE
Document 4 Estudi Ambiental Estratègic PDSPIGRE (inclou resum no tècnic)
Document 5 Resum AAE PDSPIGRE
Document 6 Informe al·legacions PDSPIGRE
10. En data 7 de febrer de 2020 s’ha emès informe per part de la tècnica i la cap de secció del
Departament de Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa que informa que la
documentació presentada dona compliment a allò previst a l’article 24 de la Llei 21/2013 de
9 de desembre d’avaluació d’impacte ambiental i que es pot prosseguir amb la tramitació
del pla procedint a la remissió de la documentació a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears.
En virtut de tot l’anterior, atès el que disposa l’esmentat article 24 de la Llei 21/2013 de 9 de
desembre d’avaluació d’impacte ambiental i l’apartat quatre de l’acord de ple a dalt transcrit i d’acord
amb l’article 72.d) del Reglament d’Organització del CIE (BOIB 136 de 18/09/2010, correcció en
BOIB 148 de 14/10/2010 i modificació en BOIB 48 de 16/04/2016) mitjançant la present formul al
Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa per la a seua aprovació la següent,
PROPOSTA D’ACORD
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1r.- ACCEPTAR el contingut de la documentació per a l’aprovació definitiva del Pla Director
Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos de l’illa d’Eivissa, amb la redacció resultant
del tràmit d’informació pública i de participació, tot acceptant o desestimant les al·legacions
formulades en els termes de l’informe de valoració que figura annex com a document 6.
La documentació per a l’aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de
Residus no Perillosos de l’illa d’Eivissa consta dels següents documents:
Document 1 Text normatiu PDSPIGRE (inclou com annex el Pla de prevenció de residus)
Document 2 Memòria PDSPIGRE (inclou cinc annexos)
Document 3 Cartografia PDSPIGRE
Document 4 Estudi Ambiental Estratègic PDSPIGRE (inclou resum no tècnic)
Document 5 Resum AAE PDSPIGRE
Document 6 Informe al·legacions PDSPIGRE
2n.- TRAMETRE a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears la documentació de la proposta
final del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no Perillosos de l’illa d’Eivissa amb
la documentació exigida a l’article 24.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
per tal que formuli la declaració ambiental estratègica.
3r.- FACULTAR els serveis tècnics del Consell Insular d’Eivissa per tal que, amb caràcter previ a
trametre la documentació de l’aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió
de Residus no Perillosos de l’illa d’Eivissa, esmenin els possibles errors que es detectin a la
documentació escrita i gràfica.
ANNEX
A la taula següent, hi figuren els documents annexos originals i signats electrònicament que poden ser
visualitzats i/o descarregats clicant directament al corresponent Codi Segur de Validació (CSV) que figura a
la taula, o bé introduint aquest codi a l’apartat de verificació de documents electrònics de la Seu electrònica
del
Consell
Insular
d’Eivissa
(https://seu.conselldeivissa.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=VALDOCS):
Document
Document 1 Text normatiu PDSPIGRE
Document 2 Memòria PDSPIGRE
Document 3 Cartografia PDSPIGRE
Document 4 Estudi Ambiental Estratègic PDSPIGRE
Document 5 Resum AAE PDSPIGRE
Document 6 Informe al·legacions PDSPIGRE

Codi CSV
13067542732145376456
13067543774751076014
13067543403003154234
13067543257337057703
13067544033641712143
13067543521736324341

(...)"
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,
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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 president,
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