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.: 10/20
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 9 de març de 2020
Horari: de 11:00 a 11:10 h
Lloc: Despatx del president (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La motivació de la urgència es justifica per part de la Presidència per la pressura en la tramitació
de l’expedient que s’assenyala en el punt 2, atesos als principis d'eficiència i eficàcia.
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres presents, i seguidament es passa a tractar la
proposta.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient 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 una proposta del tenor següent:
"Donada compte de l’expedient de contractació núm. 2020/00003052J, incoat per adjudicar el
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.
Vista la retenció de crèdit adequat i suficient.
Vist l'informe jurídic de Secretaria General, de data 06/03/2020.
Vist l’informe proposta del Servei de Contractació, de data 06/03/2020.
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.
2019000484, de data 16/07/2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm.
98 de 17/07/2019) i Decret de Presidència núm. 2019000471 i 2019000472, de data 10/07/2019,
de creació de departaments (BOIB núm. 95 de 11/07/2019) i l'article 72 del Reglament orgànic
d'aquesta corporació (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010,
modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016), eleva al Consell Executiu d’aquest Consell Insular–
en tant que òrgan de contractació en el contracte de referència- la següent:
PROPOSTA
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació 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, 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 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
€, amb càrrec a les següents partides pressupostàries:

Any

Lots

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostaria

2020

Lot 1

90.000€

4321-22602

2020

Lot 2

48.000 €

4321-22602

2020

Lot 3

46.000 €

4321-22602

2020

Lot 4

43.000 €

4321-22602

2020

Lot 5

41.000 €

4321-22602

2020

Lot 6

38.000 €

4321-22602

2020

Lot 7

36.000 €

4321-22602

2020

Lot 8

33.000 €

4321-22602

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 de fiscalització prèvia plena, de conformitat, condicionat a que
s’esmeni la següent objecció:
"Als documents que integren l’expedient: Memòria justificativa, plec de prescripcions tècniques i
plec de prescripcions administratives particulars, la suma dels imports dels lots corresponents
sumen la quantitat de 309.917,37 €, no obstant, la quantitat que figura com acumulada als plecs
sense IVA ascendeix a l’import de 309.917,36 €. S’haurà d’esmenar aquesta diferència amb
l’objecte de determinar l’import correcte per lot."
Atès l’article 109.2 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 en els seus actes, el Departament responsable, ha de procedir a la dita rectificació.
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Altrament, detectat també error per omissió en el text de la proposta, on diu: "marca turística
"Eivissa", ha de dir: "marca turística "Eivissa/Ibiza", de conformitat amb el dit article 109.2, en aquest
acte es procedeix a la seua rectificació.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
No havent-hi més assumptes a tractar el president en funcions aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari estenc aquesta acta.
El secretari general acctal.,
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Vist i plau,
El president en funcions,
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