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Acta de la sessió del Consell Executiu
Identificació de la sessió
Núm.: 05/20
Caràcter: Ordinària
Data: 14 de febrer de 2020
Horari: de 8:30 a 9:00 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 2 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta núm. 04/20 de data 7 de febrer de 2020.
S’aprova per unanimitat dels membres presents, l’acta núm. 04/20, corresponent a la sessió de data
7 de febrer de 2020.
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’aprovació de la peça
separada de determinació del preu just per mutu acord a l’expropiació a la finca núm. 13 del
"Projecte de construcció del condicionament de la carretera PM-804 del PK 0,00 al PK
11,250". Exp. 2018/00011470V
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"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
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 1 d'octubre de 2018 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:
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D’acord amb les dades que consten a l’expedient, en data 17 de març de 2010, el dia de l’acta d’ocupació, se
us varen dipositar a la caixa general de dipòsits les quantitats següents:
Pagament acta d’ocupació dipòsit previ (70%)

(B)

37,80 €

Pagament acta d’ocupació ocupació temporal (100%)

(C)

265,36 €

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

(D)

100,80 €

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

(E)

0,00 €

Total abonat en l'ocupació

(O)

403,96 €

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 e 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.

Valor d'expropiació

(A)

1.179,39 €

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
28,19 €.
També us correspon en concepte d’interessos (I), segons el quadre que s’adjunta com a Annex I, aquells que
corresponen a la diferència des de la data d’ocupació fins al moment actual, tot d’acord amb l’art. 52.8 de
l’esmentada Llei, és a dir 239,34 €.
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)

775,43 €

Premi d’afecció

(P)

28,19 €

Interessos

(I)

239,34 €

Justipreu

(J)

1.042,96 €

Aquesta quantitat, 1.042,96 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.
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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 10 d'octubre de 2018, 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.
Així, la quantitat que correspon abonar com a preu just en aquest moment és de 803,62 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.
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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.
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 24 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 803,62 euros de la partida pressupostària 4530
61903, al senyor V. R. T.
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.
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3. 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. 024/2019-1740. Exp. 2019/00004329F
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Visto el expediente sancionador en materia de transportes terrestres incoado en fecha 20 de marzo
de 2019 a la entidad mercantil P. SL - CIF B0------3, y notificado en fecha 31/03/2019 mediante
notificación electrónica, por circular con un vehículo con matrícula XXXX-HND, el día 02/06/2018
desde Ibiza hasta Santa Eulalia, realizando un transporte público de mercancías en vehículo
pesado, incumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT).
El hecho anterior supone una infracción MUY GRAVE por realizar transporte público de mercancías
en vehículo pesado, incumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 54 de la citada LOTT
(no se acredita la relación laboral del conductor con la empresa titular del vehículo), de conformidad
con el artículo 140.32 de dicha LOTT, y se acuerda imponer una sanción de MIL UN EUROS (1.001
€) según lo establecido en el art. 143.1.g de la LOTT.
En dicho expediente figuran los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. En fecha 31 de marzo de 2019 se notificó electrónicamente el inicio del expediente de
referencia por la comisión de una infracción de carácter MUY GRAVE por incumplimiento de lo
establecido en el artículo 54 de la citada LOTT (no se acredita la relación laboral del conductor con
la empresa titular del vehículo), de conformidad con el artículo 140.32 de la citada Ley 16/1987, de
30 de julio, y se acuerda imponer una sanción de MIL UN EUROS (1.001 €) según lo establecido
en el art. 143.1.g de la 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, 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 28 de enero 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
Acta 05/20 Consell Executiu

Pàgina 5 de 24

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

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. SL - CIF B0------3 la sanción económica de MIL UN
EUROS (1.001,00 €), por incumplimiento de lo establecido en el artículo 54 de la citada LOTT (no
se acredita la relación laboral del conductor con la empresa titular del vehículo), de conformidad
con el artículo 140.32 de la citada Ley 16/1987, de 30 de julio, por circular con un vehículo con
matrícula XXXX-HND, el día 02/06/2018 desde Ibiza hasta Santa Eulalia, realizando un transporte
público de mercancías en vehículo pesado, incumpliendo las condiciones establecidas en el artículo
54 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres lo que supone una
infracción de carácter MUY GRAVE, de conformidad con el artículo 140.12 de la citada LOTT.
SEGUNDO. DECLARAR que la entidad mercantil P. SL - CIF B0------3 es responsable de los
hechos que han motivado la incoación del expediente sancionador de transportes núm. 024/20191740."
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.
4. 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. 032/2019-1740. Exp. 2019/00005017M
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vist l'expedient sancionador en matèria de transports terrestres incoat en data 05/04/2019 a l'entitat
mercantil L. D T. I A. P. E. CIF F------74, i notificat en data 19/04/2019 mitjançant notificació
electrònica, per circular amb un vehicle amb matrícula XXXX-JJV el dia 06/06/2018, des de l'Hotel
Palladium Palace a Platja d'en Bossa fins a Eivissa, realitzant un servei d'arrendament de vehicle
amb conductor, sense disposar del corresponent títol habilitant.
El fet anterior suposa una infracció molt greu per realitzar un servei d'arrendament de vehicle amb
conductor, en lloc diferent d'on es troba residenciada l'autorització de transports, de conformitat amb
l'article 140.1 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres (LOTT), per
incompliment del que disposa l'art. 42 de la LOTT i l'art. 1 de l'Ordre FOM 36/2008, i s'acorda
imposar una sanció de QUATRE MIL UN EUROS (4.001 €) segons el que estableix l'article 143.1.i
de la Llei esmentada.

Acta 05/20 Consell Executiu

Pàgina 6 de 24

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

En aquest expedient figuren els següents
ANTECEDENTS
PRIMER. En data 19 d'abril de 2019 va notificar electrònicament l'inici de l'expedient de referència
per la comissió d'una infracció de caràcter molt greu de conformitat amb l'article 140.1 de la Llei
16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (LOTT), per incompliment del que
disposa l'art. 42 de la LOTT i l'art. 1 de l'Ordre FOM 36/2008.
SEGON. Aquesta notificació conferia a la interessada un termini de quinze dies per efectuar
al·legacions contra la proposta de resolució, així mateix en aplicació del que disposa l'article 146 de
la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, informava la possibilitat de fer
efectiva la sanció abans del transcurs de trenta dies des del següent a la notificació de la resolució
d'inici, amb una reducció en la quantia de la sanció inicialment proposta en un 30%. No consta en
l'expedient que s'hagin presentat al·legacions ni que s'hagi procedit al pagament de la sanció
imposada.
TERCER. Atès que a l'inici de l'esmentat expedient sancionador es comunicava que, si no
s'efectuaven al·legacions dins el termini indicat, i atès que el present acord d'inici contenia un
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada es podia considerar com a proposta de
resolució, tal com disposa l'art. 8.3 de Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual es va aprovar el
Reglament de procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de
la potestat sancionadora, no consta en l'expedient que l'interessat hagi presentat al·legacions.
QUART. En data 29 de gener de 2020, l'instructor de l'expedient s'acorda la finalització de la
instrucció.
FONAMENTS DE DRET
És competent per resoldre el present expedient sancionador per comissió d'infracció molt greu en
matèria de transports terrestres, el Consell Executiu a instància del conseller executiu de el
Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports, en virtut de Decret de
Presidència Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10/07/2019 de nomenament de les
persones membres de el Consell Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa
(BOIB núm. 95, de 11/07/2019).
Sobre la base de tot l'exposat i en virtut de les competències que tinc conferides per l'article 75.2 d)
del Reglament Orgànic de el Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de el 18 de setembre de
2010) i del que disposa el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10/07/2019,
d'estructura de Govern de el Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95, de
11/07/2019, i el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10/07/2019, de nomenament de
les persones membres de el Consell Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa
(BOIB núm. 95, de 11/07/2019), sotmet a la consideració del Consell Executiu d'aquesta Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
PRIMER. IMPOSAR a l'entitat mercantil L. D T. I A. P. E. CIF F------74 la sanció econòmica de
QUATRE-MIL UN EUROS (4.001,00 €) segons determina l'art.143.1.i de la LOTT, per circular amb
un vehicle amb matrícula XXXX-JJV el dia 06/06/2018, des de l'Hotel Palladium Palace a Platja
d'en Bossa fins a Eivissa, realitzant un servei d'arrendament de vehicle amb conductor, sense
disposar del corresponent títol habilitant, la qual cosa suposa una infracció de caràcter molt greu,
de conformitat amb l'article 140.1 de l'esmentada LOTT per incompliment del que disposa l'art. 42
de l'esmentada Llei i de l'art. 1 de l'Ordre FOM 36/2008.
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SEGON. DECLARAR que l'entitat mercantil L. D T. I A. P. E. CIF F------74 és responsable dels fets
que han motivat la incoació de l'expedient sancionador de transports núm. 032/2019-1740.
TERCER. INFORMAR que l'import de la multa es podrà pagar amb el document adjunt habilitat a
l'efecte en els caixers automàtics, banca electrònica o qualsevol oficina de BBVA, Banca March,
Bankia, Banco Santander, Banc Sabadell o Caixabank. També podrà pagar al caixer automàtic de
la seu del Consell Insular d'Eivissa.
Transcorreguts aquests terminis sense haver fet efectiu l'import de la sanció imposada, es procedirà
a la seva exacció per la via de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament."
Havent-se detectat diverses errades d’ortografia a la proposta, 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.
El Consell Executiu amb aquestes correccions, fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels
membres presents.
Abans de finalitzar, el secretari informa als assistents que hi ha sis 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 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. 041/2019-1740. Exp. 2019/00004853W
- 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. 043/2019-1740. Exp. 2019/00005405W
- 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. 045/2019-1740. Exp. 2019/00004955N
- Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació, Transparència,
Participació i Transports, en relació amb el pagament del conveni de col·laboració entre el Consell
Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per al desplegament de fibra òptica entre seus d’ambdues
institucions. Exp. 2019/00020550P
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de contractació,
tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de neteja de diverses seus del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del
Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2020/00000598W
- Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la pròrroga del contracte entre el
Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil Ferrovial Servicios, S.A., per a la prestació del servei
de neteja de determinats centres i dependències del Departament de Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions Consell Insular d’Eivissa (000028/2016-CNT). Exp.
2020/00001769H
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- Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, per donar compte de la
resolució núm. 2020000002, de data 7 de febrer de 2020, en relació amb la denegació d’inscripció
en la xarxa d’albergs juvenils de l’illa d’Eivissa. Exp. 2018/00001804V
Els membres presents mostren la seua conformitat i acorden per unanimitat, tractar els assumptes
pel tràmit d’urgència.
5. 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. 041/2019-1740. Exp. 2019/00004853W
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Visto el expediente sancionador en materia de transportes terrestres incoado en fecha 05/04/2019
a la entidad mercantil V. C. A. SL – CIF B------82 y notificado en fecha 13/05/2019 mediante
publicación BOE núm. 114, por circular con un vehículo con matrícula XXXX-JZP el día 09/07/2018,
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, 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 Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT),
por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la citada 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 LOTT.
En dicho expediente figuran los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. En fecha 13 de mayo de 2019 se notificó mediante publicación en BOE núm. 114 el
inicio del expediente de referencia por la comisión de una infracción de carácter MUY GRAVE de
conformidad con el artículo 140.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres, por incumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la 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 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, LOTT, 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 29 de enero de 2020, el instructor del expediente acuerda la finalización de la
instrucción.
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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 V. C. A. SL – CIF B------82 la sanción económica de
CUATRO MIL UN EUROS (4.001,00 €), según lo establecido en el artículo 143.1.i de la LOTT, por
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 de la citada LOTT y el art. 1 de la Orden FOM 36/2008,
por circular con un vehículo con matrícula XXXX-JZP el día 09/07/2018, desde San José de sa
Talaia hasta Ibiza, realizando un servicio de arrendamiento de vehículo con conductor, sin disponer
del correspondiente título habilitante, lo que supone una infracción de carácter MUY GRAVE, de
conformidad con el artículo 140.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes
terrestres (LOTT).
SEGUNDO. DECLARAR que la entidad mercantil V. C. A. SL – CIF B------82 es responsable de los
hechos que han motivado la incoación del expediente sancionador de transportes núm. 041/20191740."
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.
6. 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. 043/2019-1740. Exp. 2019/00005405W
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l'expedient sancionador en matèria de transports terrestres incoat en data 09/04/2019 a l'entitat
mercantil L. D T. I A. P. E. CIF F------74 i notificat en data 20/04/2019 mitjançant notificació
electrònica, per circular amb un vehicle amb matrícula XXXX-JLY el dia 10/07/2018 des de San
José de sa Talaia fins Eivissa, realitzant un servei d'arrendament de vehicle amb conductor, sense
disposar del corresponent títol habilitant.
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El fet anterior suposa una infracció molt greu per realitzar un servei d'arrendament de vehicle amb
conductor, de conformitat amb l'article 140.1 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels
transports terrestres (LOTT), per incompliment del que disposa l'art. 42 de la LOTT i l'art. 1 de l'Ordre
FOM 36/2008, i s'acorda imposar una sanció de QUATRE MIL UN EUROS (4.001 €) segons el que
estableix l'article 143.1.i de la Llei esmentada.
En aquest expedient hi figuren els següents
ANTECEDENTS
PRIMER. En data 20 d'abril de 2019 es va notificar electrònicament l'inici de l'expedient de
referència per la comissió d'una infracció de caràcter MOLT GREU de conformitat amb l'article 140.1
de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (LOTT), per incompliment
del que disposa l'art. 42 de la LOTT i l'art. 1 de l'Ordre FOM 36/2008.
SEGON. Aquesta notificació conferia a la interessada un termini de quinze dies per efectuar
al·legacions contra la proposta de resolució, així mateix en aplicació del que disposa l'article 146 de
la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, informava la possibilitat de fer
efectiva la sanció abans del transcurs de trenta dies des del següent a la notificació de la resolució
d'inici, amb una reducció en la quantia de la sanció inicialment proposta en un 30%. No consta en
l'expedient que s'hagin presentat al·legacions ni que s'hagi procedit al pagament de la sanció
imposada.
TERCER. Atès que a l'inici de l'esmentat expedient sancionador es comunicava que, si no
s'efectuaven al·legacions dins el termini indicat, i atès que el present acord d'inici contenia un
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada, es podia considerar com a proposta de
resolució, tal com disposa l'art. 8.3 de Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual es va aprovar el
Reglament de procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de
la potestat sancionadora. No consta en l'expedient que l'interessat hagi presentat al·legacions.
QUART. En data 30 de gener de 2020, l'instructor de l'expedient acorda la finalització de la
instrucció.
FONAMENTS DE DRET
És competent per resoldre el present expedient sancionador per comissió d'infracció molt greu en
matèria de transports terrestres, el Consell Executiu a instància del conseller executiu del
Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports, en virtut de Decret de
Presidència núm. 2019000472, de data 10/07/2019 de nomenament dels membres del Consell
Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 95, de 11/07/2019).
Sobre la base de tot l'exposat i en virtut de les competències que tenc conferides per l'article 75.2
d) del Reglament Orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de el 18 de setembre de
2010) i del que disposa el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10/07/2019,
d'estructura de Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95, de
11/07/2019, i el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10/07/2019, de nomenament de
les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa
(BOIB núm. 95, de 11/07/2019), sotmet a la consideració del Consell Executiu d'aquesta Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
PRIMER. IMPOSAR a l'entitat mercantil L. D T. I A. P. E. CIF F------74 la sanció econòmica de
QUATRE-MIL UN EUROS (4.001,00 €) segons determina l'art.143.1.i de la LOTT, per circular amb
un vehicle amb matrícula XXXX-JLY el dia 10/07/2018 des de San José de sa Talaia fins Eivissa,
realitzant un servei d'arrendament de vehicle amb conductor, sense disposar del corresponent títol
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habilitant., la qual cosa suposa una infracció de caràcter MOLT GREU de conformitat amb l'article
140.1 de l'esmentada LOTT per incompliment del que disposa l'art. 42 de l'esmentada Llei i de l'art.
1 de l'Ordre FOM 36/2008.
SEGON. DECLARAR que l'entitat mercantil L. D T. I A. P. E. CIF F------74 és responsable dels fets
que han motivat la incoació de l'expedient sancionador de transports núm. 043/2019-1740.
TERCER. INFORMAR que l'import de la multa es podrà pagar amb el document adjunt habilitat a
l'efecte en els caixers automàtics, banca electrònica o qualsevol oficina de BBVA, Banca March,
Bankia, Banco Santander, Banc Sabadell o Caixabank. També podrà pagar al caixer automàtic de
la seu del Consell Insular d'Eivissa.
Transcorreguts aquests terminis sense haver fet efectiu l'import de la sanció imposada, es procedirà
a la seva exacció per la via de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
7. 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. 045/2019-1740. Exp. 2019/00004955N
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist l'expedient sancionador en matèria de transports terrestres incoat en data 02/04/2019 a l'entitat
mercantil V. E. G. SL – CIF 0------7, i notificat en data 14/04/2019 mitjançant notificació electrònica,
per circular el vehicle matrícula XXXX-DCH el dia 12/12/2018, des del C.E.I.P. Es Vedrà fins
l'avinguda de Sant Agustí núm. 182, realitzant un transport públic de viatgers d'ús especial-escolars
mancant d'autorització específica.
El fet anterior suposa una infracció molt greu per realitzar un servei d'arrendament de vehicle amb
conductor, de conformitat amb l'article 140.1 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels
transports terrestres (LOTT), i del Reial Decret 443/2001, i s'acorda imposar una sanció de QUATRE
MIL UN EUROS (4.001 €) segons el que estableix l'article 143.1.i de la Llei esmentada.
En aquest expedient hi figuren els següents
ANTECEDENTS
PRIMER. En data 14 d'abril de 2019 es va notificar electrònicament l'inici de l'expedient de
referència per la comissió d'una infracció de caràcter MOLT GREU de conformitat amb l'article 140.1
de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres (LOTT), i del Reial Decret
443/2001.
SEGON. Aquesta notificació conferia a la interessada un termini de quinze dies per efectuar
al·legacions contra la proposta de resolució, així mateix en aplicació del que disposa l'article 146 de
la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, informava la possibilitat de fer
efectiva la sanció abans del transcurs de trenta dies des del següent a la notificació de la resolució
d'inici, amb una reducció en la quantia de la sanció inicialment proposta en un 30%. No consta en
l'expedient que s'hagin presentat al·legacions ni que s'hagi procedit al pagament de la sanci ó
imposada.
TERCER. Atès que a l'inici de l'esmentat expedient sancionador es comunicava que, si no
s'efectuaven al·legacions dins el termini indicat, i atès que el present acord d'inici contenia un
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada, es podia considerar com a proposta de
resolució, tal com disposa l'art. 8.3 de Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual es va aprovar el
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Reglament de procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de
la potestat sancionadora. No consta en l'expedient que l'interessat hagi presentat al·legacions.
QUART. En data 30 de gener de 2020, l'instructor de l'expedient acorda la finalització de la
instrucció.
FONAMENTS DE DRET
És competent per resoldre el present expedient sancionador per comissió d'infracció molt greu en
matèria de transports terrestres, el Consell Executiu a instància del conseller executiu del
Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports, en virtut de Decret de
Presidència núm. 2019000472, de data 10/07/2019 de nomenament dels membres del Consell
Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 95, de 11/07/2019).
Sobre la base de tot l'exposat i en virtut de les competències que tenc conferides per l'article 75.2
d) del Reglament Orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de el 18 de setembre de
2010) i del que disposa el Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10/07/2019,
d'estructura de Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95, de
11/07/2019, i el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10/07/2019, de nomenament de
les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa
(BOIB núm. 95, de 11/07/2019), sotmet a la consideració del Consell Executiu d'aquesta Corporació
l'adopció del següent:
ACORD
PRIMER. IMPOSAR a l'entitat mercantil V. E. G. SL – CIF 0------7 la sanció econòmica de QUATREMIL UN EUROS (4.001,00 €) segons determina l'art.143.1.i de la LOTT, per circular el vehicle
matrícula XXXX-DCH el dia 12/12/2018, des del C.E.I.P. Es Vedrà fins l'avinguda de Sant Agustí
núm. 182, realitzant un transport públic de viatgers d'ús especial-escolars mancant d'autorització
específica, la qual cosa suposa una infracció de caràcter MOLT GREU de conformitat amb l'article
140.1 de l'esmentada LOTT i del Reial Decret 443/2001.
SEGON. DECLARAR que l'entitat mercantil V. E. G. SL – CIF 0------7 és responsable dels fets que
han motivat la incoació de l'expedient sancionador de transports núm. 045/2019-1740.
TERCER. INFORMAR que l'import de la multa es podrà pagar amb el document adjunt habilitat a
l'efecte en els caixers automàtics, banca electrònica o qualsevol oficina de BBVA, Banca March,
Bankia, Banco Santander, Banc Sabadell o Caixabank. També podrà pagar al caixer automàtic de
la seu del Consell Insular d'Eivissa.
Transcorreguts aquests terminis sense haver fet efectiu l'import de la sanció imposada, es procedirà
a la seva exacció per la via de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament."
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
8. Proposta del vicepresident 2n i conseller executiu del Departament d’Innovació,
Transparència, Participació i Transports, en relació amb el pagament del conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per al desplegament
de fibra òptica entre seus d’ambdues institucions. Exp. 2019/00020550P
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Antecedentes de hecho
Uno de los principios de acuerdo con los que deben actuar las administraciones públicas son los
de eficacia y eficiencia (como señala la Constitución Española en el artículo 103.1 y el artículo 3.1
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público). Además, deben respetar
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en su actuación y relaciones los principios de cooperación, colaboración y coordinación
interadministrativa.
En fecha 14 de septiembre de 2018, se incoa de oficio el expediente administrativo por orden de la
consejera ejecutiva de Transparencia, Participación, Buen Gobierno, TIC, Trabajo, Formación y
Vivienda.
En fecha 14 de septiembre de 2018 se emite la memoria justificativa del Departamento de
Transparencia, Participación, Buen Gobierno, TIC, Trabajo, Formación y Vivienda favorable en la
que se explica la conveniencia económica y técnica de subscribir este convenio ya que permite
trabajar de una manera más eficiente.
En la cláusula cuarta del citado convenio, el Consell Insular d’Eivissa se compromete a asumir el
50% de los gastos derivados de la obra civil, si fuera necesario para la adecuación de arquetas,
trazados, mandrilaje de arquetas y comunicación de obstrucciones entre arquetas y nuevos pasos.
El importe total de los trabajos necesarios para la adecuación de las canalizaciones no será superior
a 40.000 euros (IVA incluido), de los cuales el Consell Insular d’Eivissa aporta un máximo de 20.000
euros (IVA incluido).
En fecha 19 de septiembre de 2018 se presenta el informe jurídico en el que se concluye que no
existe objeción jurídica para la firma del convenio.
El 24 de septiembre la consejera ejecutiva de Transparencia, Participación, Buen Gobierno, TIC,
Trabajo, Formación y Vivienda propone aprobar el convenio de colaboración entre el Consell Insular
d’Eivissa y el Ajuntament d’Eivissa, para el despliegue de fibra óptica entre las sedes de amas
instituciones y su subscripción.
En fecha 18 de octubre de 2018, tiene lugar la firma del convenio de colaboración entre el Consell
Insular d’Eivissa y el Ajuntament d’Eivissa para el desarrollo de la red de fibra óptica por la
infraestructura de la red de comunicaciones de ambas administraciones con el fin de interconectar
varias de sus sedes con sus respectivos Centros de Procesamiento de Datos.
En fecha 16 de diciembre de 2019 el jefe de Sección de Sistemas Físicos e Infraestructuras TIC
presenta un informe propuesta para el reconocimiento de la obligación y el pago comprometido en
la mencionada cláusula cuarta, dado que los trabajos se han realizado conforme a lo acordado en
el citado convenio y vista la adecuación de la subvención al artículo 88,3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En fecha 31 de enero de 2020 se realiza una retención de crédito por importe de 20.000 euros con
cargo a la partida presupuestaria 491176200, y número de operación 2/2020000000116.
Fundamentos de derecho
El artículo 46.1 de la Ley 8/2000, de 27 de octubre de consejos insulares determina que “Los
consejos insulares podrán suscribir convenios o acuerdos de cooperación con el resto de
administraciones públicas, en los cuales se establezcan libremente los instrumentos de
colaboración necesarios para la consecución de finalidades comunes de interés público.”
La entidad beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad
Social y con el Consell Insular d’Eivissa, según lo dispuesto en el artículo 189.2 del Real decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales y artículo 13 apartados 2 e) y 3 LGS.
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De conformidad con lo establecido en el punto tercero apartado b) del Decreto de
Presidencia núm. 484/2019, de 16 de julio, de determinación de las atribuciones correspondientes
a los diferentes órganos del CIE (BOIB núm. 98, de 17 de julio de 2019), es competencia del
Consejo Ejecutivo aprobar convenios con otras entidades públicas o privadas, la cuantía de los
cuales supere 15.000,00 euros.
Asimismo, corresponde a la consejera ejecutiva del Departamento de Economía y Hacienda y
Desarrollo Empresarial, según el punto segundo del Decreto de Presidencia núm. 484/2019, citado
anteriormente, el reconocimiento y la liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de
gastos legalmente adquiridos.
Por último, la firma del convenio corresponde al presidente del CIE, de conformidad con el artículo
9 apartado q) de la LCI.
En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 72. d del Reglamento Orgánico del
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, del 18 de septiembre de 2010, corrección en BOIB núm.
148, del 14 de octubre de 2010, modificación en BOIB núm. 48, del 16 de abril de 2016), con
carácter previo a la emisión del correspondiente informe de fiscalización previo, preceptivo y
necesario, de la intervención de la corporación, y para el caso que el mencionado informe sea
favorable y de conformidad, elevo al Consejo Ejecutivo la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el pago comprometido en la mencionada cláusula cuarta del convenio de
colaboración entre el Consell Insular d’Eivissa y el Ajuntament d’Eivissa por un importe total de
20.000 euros, dado que los gastos justificados y verificados ascienden a 57.228,80 euros y que el
Consell Insular asume el 50% de los mismos con una aportación máxima de 20.000 euros (IVA
incluido).
SEGUNDO. Autorizar el gasto de 20.000 euros con cargo a la partida presupuestaria núm.
491176200 del presupuesto general del Consell Insular del ejercicio 2020 con el fin de efectuar el
pago correspondiente al convenio de colaboración entre el Consell Insular d’Eivissa y el Ajuntament
d’Eivissa para la financiación de los trabajos de despliegue de fibra óptica entre sedes de ambas
instituciones.
TERCERO. Reconocer la obligación y ordenar el pago de la aportación al Ajuntament d’Eivissa la
cantidad de 20.000 euros con cargo a la partida presupuestaria núm. 491176200 del presupuesto
general del Consell Insular del ejercicio 2020.
CUARTO. Remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones copia del acuerdo de aprobación
del Consell Executiu y del convenio mencionado de conformidad con los artículos 18.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones."
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.
9. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb l’expedient de
contractació, tramitat per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació
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harmonitzada, del servei de neteja de diverses seus del Departament de Benestar Social i
Recursos Humans del Consell Insular d’Eivissa. Exp. 2020/00000598W
Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Donada compte de l’expedient de contractació núm.2020/00000598W, incoat per adjudicar el
servei de neteja de diverses seus del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del
Consell Insular d'Eivissa.
Vista la retenció de crèdit adequada i suficient.
Vista la Memòria justificativa (el punt 5 i 18) ,que motiva la declaració d’urgència del present
expedient per raons d’interès públic i per la insuficiència de medis, així com pel caràcter de col·lectiu
vulnerable i d’especial protecció per raó d’edat, gènere, situació d’exclusió social, etc. dels usuaris
d’aquestes seus de Benestar Social.
Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria General de la Corporació de data 07/02/2020.
Vist l'informe proposta de la Secció de Contractació i Coordinació de data 07/02/2020.
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 limitada, de conformitat amb l'establert al Decret de Presidència
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 l’expedient de tramitació urgent per raons d’interès públic i subjecte a regulació
harmonitzada.
Tercer.- Adjudicar el contracte pel procediment obert.
Quart.- Aprovar la despesa corresponent per un import de 920.730,37 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA la quantitat de 193.353,38 €, amb un pressupost total de 1.114.083,75
€, amb la següent distribució pressupostària:

Any

Lots

Total (IVA inclòs)

Partida pressupostària

2020

Lot 1

49.540,92 €

2310-22700

2020

Lot 2

4.282,83 €

2311-22700

2020

Lot 3

105.217,82 €

3120-22700

2020

Lot 4

36.534,53 €

2310-22700

2020

Lot 5

51.998,06 €

2312-22700
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2021

Lot 1

74.311,38 €

2310-22700

2021

Lot 2

6.424,25 €

2311-22700

2021

Lot 3

157.826,73 €

3120-22700

2021

Lot 4

54.801,80 €

2310-22700

2021

Lot 5

77.997,09 €

2312-22700

2022

Lot 1

74.311,38 €

2310-22700

2022

Lot 2

6.424,25 €

2311-22700

2022

Lot 3

2022

Lot 4

54.801,80 €

2310-22700

2022

Lot 5

77.997,09 €

2312-22700

2023

Lot 1

24.770,46 €

2310-22700

2023

Lot 2

2.141,42 €

2311-22700

2023

Lot 3

52.608,91 €

3120-22700

2023

Lot 4

18.267,27 €

2310-22700

2023

Lot 5

25.999,03 €

2312-22700

157.826,73 €

3120-22700

Cinquè.- 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.
Diligència per fer constar que les propostes d’expedients per infracció en matèria de transports
terrestres núm. 056/2019-1740 (2019/00005261L), 063/2019-1740 (2019/00005294Y) i 117/20191740 (2019/00011371Y), corresponien als punts per urgència núm. 10, 11 i 12 d’aquesta
convocatòria i al detectar-se errors en la tramitació, es comunica que aniran al proper Consell
Executiu.
13. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la pròrroga del contracte
entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil Ferrovial Servicios, S.A., per a la
prestació del servei de neteja de determinats centres i dependències del Departament de
Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions Consell Insular
d’Eivissa (000028/2016-CNT). Exp. 2020/00001769H
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Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d’urgència:
"Vist el contracte subscrit en data 23 de juny de 2017, entre aquest Consell Insular d’Eivissa i l’entitat
mercantil FERROVIAL SERVICIOS, S.A per al servei neteja de determinats centres i dependències
del Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa, Exp. Núm. 000028/2016CNT per un import de 354.579,36 € (IVA exclòs), al qual correspon la quantitat de 74.461,67 € en
concepte d’IVA (21 %), amb un import total de 429.041,03 €, per resultar l’oferta econòmicament
més avantatjosa per a l’Administració, amb un increment del servei de 1.000 hores/any. amb un
termini d'execució de 2 anys, que es podrà prorrogar de mutu acord per 2 anys més.
Atès que d'acord amb el que figura al quadre 1, lletra C i D del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, que regeix aquesta contractació, estableix en dos (2) anys la duració del contracte, que
podrà ser prorrogat de mutu acord per dos (2) anys més.
Vist que en data 21 de juny de 2019, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, acordà
prorrogar l'esmentat contracte per un termini de 4 mesos, quedant la data de finalització el proper
22 d'octubre de 2019.
Vist que en data 22 d'octubre de 2019, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, acordà
prorrogar per segona vegada, l'esmentat contracte per un termini de 4 mesos més, sent la data de
finalització el proper 17 de febrer de 2020.
Vista la proposta subscrita en data 13/02/2020, per la Directora de l'Hospital Residència Assistida
de Cas Serres (HRACS), de prorrogar el dit contracte per un termini de quatre (4) mesos més,
informe que seguidament es transcriu:
(...)ASSUMPTE: PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA DE DETERMINATS CENTRES I DEPENDÈNCIES
DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I RECURSOS HUMANS
(Exp. Núm. 000028/2016-CNT)
Vist el contracte subscrit en data 23 de juny de 2017, entre aquest Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. amb CIF A-80241789, per al servei de neteja de determinats centres i
dependències del Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d’Eivissa, Exp. Núm.
000028/2016-CNT per un import total de 354.579,36 € (IVA exclòs), al qual correspon la quantitat de 74.461,67
euros en concepte d’IVA (21%) amb un import total de 429.041,03 €, per resultar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a l’administració, amb un termini d’execució de 2 anys, que es podrà prorrogar de mutu acord
per 2 anys més.
Vist que en data 14 de juny de 2019 s’ha dictat per la Consellera Executiva del Departament de Sanitat,
Benestar Social, Igualtat i relacions amb Entitats i Associacions, providència d’inici per a la incoació d’un nou
contracte de neteja, i que s’està tramitant el nou contracte.
Vist que al Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 21 de juny de 2019, acordà prorrogar de
mutu acord el contracte per un termini de 4 mesos i en data 22 d’octubre de 2019 per 4 mesos més, sent la
data de finalització el 17 de febrer de 2020.
Atesa la necessitat imperiosa de no cessar en la prestació del servei de neteja dels diferents centres del
Departament de Benestar Social, especialment sensibles, com son l’Hospital Residència Assistida de Cas
Serres, el Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat, les Oficines de la Dona, el Servei de Menors i
Drogodependències, etc. tots ells serveis en els quals es dona atenció directa als usuaris, es considera que
ha d’intentar-se arribar a un acord amb el contractista de pròrroga pel temps imprescindible per a la tramitació
i adjudicació del nou contracte.
ES PROPOSA,

Acta 05/20 Consell Executiu

Pàgina 18 de 24

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

Prorrogar el contracte per al servei de neteja de determinats centres i dependències del Departament de
Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d’Eivissa, Exp. Núm. 000028/2016-CNT, per un
període de quatre (4) mesos, amb una despesa prevista a la partida 2310-22700, per import de 66.075,62
euros, al que li correspon per IVA del 21% la quantia de 13.875,88 euros, amb un import total de 79.951,50
euros i amb la següent distribució per anualitats:
ANUALITAT

IMPORT

IVA

2020

66.075,62 €

13.875,88 €

79.951,50 €

66.075,62 €

13.875,88 €

79.951,50 €

TOTAL

IMPORT TOTAL

(...)

Vist que, en data 13/02/2020, el conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, d’aquesta Corporació, dictà Providència d’inici
per a la pròrroga del contracte de referència.
Atès que en data 13/02/2020 s’ha donat tràmit d’audiència al contractista, el qual, mitjançant escrit
de RGE de data 13/02/2020, núm. 2020002538, ha prestat la seva conformitat a la pròrroga del
contracte per un termini de quatre (4) mesos més.
Vist l'informe jurídic de data 13/02/2020, favorable a la pròrroga.
Vist l'informe-proposta de Contractació de data 13/02/2020
Atès que la durada del contracte, amb la pròrroga proposada, no supera el període establert en
l’article 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Donat que l’acord de pròrroga del contracte, haurà de ser adoptat pel Consell Executiu de la
Corporació, en tant que òrgan de contractació, 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 els articles 52 i 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).
Sobre la base de tot l’anterior, el conseller executiu que subscriu, amb caràcter previ a l’emissió del
corresponent informe de fiscalització, i sobre la base de l’informe tècnic i jurídic abans esmentats,
que constitueix la motivació a què es refereix l’article 35 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, en relació
a l’article 88 de la mateixa Llei, proposi al Consell Executiu de la Corporació, (òrgan competent), la
següent:
PROPOSA
Primer.- PRORROGAR el contracte per al servei neteja de determinats centres i dependències del
Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa, Exp. Núm. 000028/2016CNT per un període màxim de quatre mesos (4 mesos), per la quantitat de 66.075,62 la qual li
correspon en concepte d'IVA (21%) 13.875,88, el que fa un import total de 79.951,50 euros, i amb
la següent distribució econòmica:
ANUALITAT

IMPORT

IVA

2020

66.075,62 €

13.875,88 €

79.951,50 €

66.075,62 €

13.875,88 €

79.951,50 €

TOTAL
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Segon.- NOTIFICAR al contractista l’acord que, sobre la base del present informe, dicti l’Òrgan de
Contractació, donar-ne trasllat al Servei de Benestar Social, a la Intervenció i a la Tresoreria de la
Corporació als efectes escaients."
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.
14.1 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut, per donar
compte de la resolució núm. 2020000002, de data 7 de febrer de 2020, en relació amb la
denegació d’inscripció en la xarxa d’albergs juvenils de l’illa d’Eivissa. Exp. 2018/00001804V
"El conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut dona compta al Consell Executiu de la
Resolució núm. 2020000002, de 7 de febrer, del tenor de:
Resolució del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut
En data 9 de març de 2017, amb RGE núm. 2017006445, el Sr. Santiago Prat Bruy, amb DNI
46234451N en representació de la societat Amistat Internacional S.L., va sol·licitar la inscripció de
la instal·lació denominada «Amistat Ibiza Island Hostel», situada al carrer Santa Rosalia, 25 del
municipi de Sant Antoni de Portmany, gestionat per l’entitat Amistat Internacional S.L.» amb CIF
B063209308, en el Cens de la Xarxa d’Instal·lacions juvenils de les Illes Balears, adjuntant a la seua
sol·licitud declaració responsable per a la posada en marxa i funcionament de l’esmentada
instal·lació com a alberg juvenil, a més d’altra documentació adient.
En data 3 d’abril de 2018, mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d'Educació,
Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, es va aprovar la creació del Cens de d’Instal·lacions Juvenils
de l’Illa d’Eivissa i, com a secció del mateix cens, el Cens d’Albergs Juvenils de l’illa d’Eivissa
(publicat al BOIB núm. 45, de 12 d’abril de 2018), en compliment de l’article 11.1 de la Llei 21/2006,
de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera
en matèria de joventut i lleure (BOIB núm. 184, de 23 de desembre de 2006). Aquest cens es va
crear amb la mateixa estructura, organització i funcionament que el Cens de la Xarxa d’Instal·lacions
Juvenils de les Illes Balears, tal com s’estableix a l’article 11.1 de la mateixa Llei 21/2006.
En data 26 d’abril de 2018, amb RGE núm. 2018009983, el Sr. Santiago Prat Bruy, amb DNI
46234451N, en representació de la societat Amistat Internacional S.L., va sol·licitar novament la
inscripció de la instal·lació denominada «Amistat Ibiza Island Hostel» en el Cens de la Xarxa
d’Instal·lacions juvenils de les Illes Balears.
En data 16 d’abril de 2019, el gerent del Campament de sa Cala des Jondal, desprès de realitzar
les comprovacions oportunes, emet informe en el qual relaciona les plataformes publicitàries a
través de les quals es promociona l’alberg «Amistat Island Hostel Ibiza». Aquestes plataformes són:
“rumbo.es”, “logitravel.com”, “hoteles.com”, “trivago.es”, “tripadvisor.es”, “expedia.es”, “kayak.es”. I
el mateix dia, sol·licita informe del Departament de Presidència i Turisme d’aquest Consell, per
conèixer si les esmentades plataformes publicitàries es consideren canals turístics, segons la
definició feta per la normativa turística.
En data 16 d’abril de 2019, el Cap de secció d’Ordenació Turística, en resposta a la consulta
efectuada pel Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut, emet informe en el qual
conclou que: «Les webs: “rumbo.es”, “logitravel.com”, “hoteles.com”, “trivago.es”, “tripadvisor.es”,
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“expedia.es”, “kayak.es” són canals d’oferta turística, d’acord amb el concepte que estableix la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears».
En data 2 de maig de 2019, el gerent del Campament de sa Cala des Jondal, informa
desfavorablement la inscripció de la instal·lació «Amistat Island Hostel Ibiza», en la secció
d’Albergs del Cens d’Instal·lacions Juvenils d’Illa d’Eivissa del Consell Insular d’Eivissa, atès que
incompleix l’article 58.7 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018), al anunciarse i comercialitzar-se per canals turístics, segons la definició feta per la normativa turística, tal i com
a diu a l’informe tècnic del Cap de secció d’ordenació Turística de data 16 d’abril de 2019.
En data 08/05/2019 amb número de notificació CI/00000004/0005/000006807 es fa arribar a la
societat Amistat Internacional S.L. notificació mitjançant la qual, prèviament a la redacció de la
proposta de resolució, es posa l’expedient a disposició de l’entitat interessada perquè en el termini
de deu dies pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri pertinents.
En data 22/05/2019 amb RGE núm. 2019009359, el Sr. Santiago Prat Bruy en representació de
l’entitat Amistat Internacional S.L., formula al·legacions i sol·licita copies dels informes que obren a
l’expedient.
En data 16 de juliol de 2019 el gerent del Campament de sa Cala des Jondal emet informe en el
qual manifesta que a la vista de les al·legacions formulades pel Sr. Santiago Prat Bruy, en
representació de la societat Amistat Internacional S.L., i desprès de comprovar que la instal·lació
«Amistat Island Hostel Ibiza» continua publicitant-se en les webs “rumbo.es”, “logitravel.com”,
“hoteles.com”, “trivago.es”, “tripadvisor.es” i “expedia.es” informa desfavorablement respecta al
compliment de la normativa vigent per part de la instal·lació «Amistat Island Hostel Ibiza», situada
al carrer Santa Rosalia, 25 del municipi de Sant Antoni de Portmany, gestionada per l’entitat Amistat
Internacional S.L, i en conseqüència, informa desfavorablement la seua inscripció a la secció
d’Albergs del Cens d’Instal·lacions juvenils de l’illa d’Eivissa.
En data 23 de juliol de 2019 s’emet informe jurídic desfavorable.
En data 20 de gener de 2020, amb RGE núm. 2020000769, el Sr. Santiago Prat Bruy, amb DNI
46234451N en representació de la societat Amistat Internacional S.L., va sol·licitar l’expedició de
certificat de silenci administratiu respecta a la sol·licitud d’inscripció de la instal·lació denominada
«Amistat Ibiza Island Hostel» en el Cens de la Xarxa d’Instal·lacions juvenils de les Illes Balears.
Vistos els articles 5, 10 i 11 de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als
consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure (BOIB núm. 184 de
23/12/2006).
Vist l’article 54 i 83.2.a de la Llei 10/2006 de 26 de juliol, integral de la joventut, publicada al BOIB
núm. 109, de 3 d’agost de 2006.
Vist el títol IV (articles 55 a 80), la disposició transitòria quarta, punt 2, i la disposició final primera
del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol,
integral de la Joventut, publicat al BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018.
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).
Segons el Decret de Presidència núm. 2019000471, de 11 de juliol de 2019, d'estructura del govern
del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019, modificat
mitjançant el Decret 2019001005, de 31-12-2019) que atribueix les competències en relació amb
les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d’oci i lleure,
joventut i equipaments juvenils i ordenació d’aquestes activitats al Departament d’Esports i Joventut.
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A la vista dels informes tècnics i l’informe jurídic desfavorables que obren a l’expedient, el tècnic
que subscriu manifesta que les al·legacions formulades en data 22/05/2019 pel Sr. Santiago Prat
Bruy, en representació de la societat Amistat Internacional S.L. s’haurien de desestimar per les
següents raons:
a) Des de la data 9 de març de 2017, en què l’entitat «Amistat Island Hostel Ibiza» va
presentar declaració responsable per a la posada en marxa i funcionament de l’esmentada
instal·lació juvenil, ve exercint la seva activitat com a alberg de caràcter juvenil, de
conformitat amb l’establert a l’article 69 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
b) La instal·lació “Amistat Ibiza Island Hostel” es publicita en webs específiques per albergs
juvenils com “alberguesjuveniles.es” o “hostelworld.com”.
c) A més, l’esmentada instal·lació, es publicita en webs de caràcter específicament
turístiques com: “logitravel”, “rumbo”, “expedia”, “hoteles.com”, “kayak”, “tripadvisor” o
“trivago”. I a pesar que es va posar l’expedient a la seva disposició perquè poguessin
formular les al·legacions oportunes i presentar els documents i justificacions que
consideressin pertinents, a dia d’avui, “Amistat Ibiza Island Hostel” es segueix publicitat en
les webs de caràcter turístic esmentades i no ha acreditat que hagi sol·licitat baixa en les
mateixes.
Respecta a la sol·licitud d’inscripció de la instal·lació denominada «Amistat Ibiza Island Hostel» en
el Cens de la Xarxa d’Instal·lacions juvenils de les Illes Balears, en el moment de la presentació de
la declaració responsable de l’entitat Amistat International S.L., la normativa que regulava la posada
en marxa i funcionament de una instal·lació juvenil estava constituïda pel Decret 58/2011, de 20 de
maig (BOIB núm. 81, de 2-06-2011). Al seu article 11.1 definia la declaració responsable com a:
el document subscrit per la persona interessada, o per qui la representi, en el qual manifesta, sota la
seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa per obrir la instal·lació
juvenil i per al seu funcionament, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es
compromet a complir aquests requisits durant el temps en què es mantingui oberta la instal·lació.

Una vegada presentada per la persona interessada la declaració responsable aquesta ja pot obrir i
funcionar i, per tant, no ha estat subjecte a la prèvia obtenció d’una autorització administrativa per
poder desenvolupar la seva activitat. A diferència de les sol·licituds de llicència, en les quals sí
existeix un “petitum” sobre una actuació que ha de ser controlada preventivament per
l’Administració, en el cas de les declaracions responsables -i també les comunicacions prèvies- el
seu control és “ex post”.
La inscripció en el Cens d’Instal·lacions Juvenils d’Illa d’Eivissa, es realitza una vegada presentada
la corresponent declaració responsable i s’ha comprovat que es compleixen els requisits i les
condicions que s’estableixen reglamentàriament, a tenor dels articles 54 de la Llei 10/2006, de 26
de juliol, integral de la joventut, i 11 de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de
competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure. En
el present cas, donat que la instal·lació en qüestió incompleix l’article 58.7 del Decret 23/2018, de
6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut ,
al anunciar-se i comercialitzar-se per canals turístics, no procedeix la seva inscripció en el Cens, i
com la instal·lació ha pogut desenvolupar la seva activitat des de la presentació de la declaració,
no procedeix l’emissió d’un certificat de silenci administratiu.
Atès l’informe proposta emès pel gerent del Campament de sa Cala des Jondal en data 11 de febrer
de 2020.
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En virtut de tot l'anterior, dels Decrets de Presidència núm. 2019000471,de 10 de juliol de 2019,
d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 95 de
11-7-2019, modificat pel Decret de Presidència núm. 2019001005, de 19 de desembre de 2019,
publicat al BOIB núm. 175, de 31-12-2019), 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, modificat pel Decret de
Presidència núm. 2019001005, de 19 de desembre de 2019, publicat al BOIB núm. 175, de 31-122019) i de conformitat amb l'article 72.e 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)
RESOLC
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per l’entitat interessada en data 22 de maig de
2019.
Segon. - Denegar la inscripció en la secció d’Albergs del Cens d’Instal·lacions Juvenils d’Illa
d’Eivissa del Consell Insular d’Eivissa de la instal·lació Amistat Ibiza Island Hostel, situada al carrer
Santa Rosalia, 25 del municipi de Sant Antoni de Portmany, gestionada per l’entitat Amistat
Internacional S.L. amb CIF B063209308, atès que incompleix l’article 58.7 del Decret 23/2018, de
6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
(BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018), al anunciar-se i comercialitzar-se per canals turístics, segons
la definició feta per la normativa turística, tal i com diu a l’informe tècnic del Cap de secció
d’ordenació Turística de data 16 d’abril de 2019.
Tercer.- Desestimar la sol·licitud de l’expedició de certificat de silenci administratiu respecta
a la sol·licitud d’inscripció de la instal·lació denominada «Amistat Ibiza Island Hostel» en el Cens de
la Xarxa d’Instal·lacions juvenils de les Illes Balears.
Quart.- Comunicar a l’entitat Amistat International, S.L”, titular de la instal·lació Amistat Ibiza
Island Hostel que:
a) L’anunci i comercialització per canals turístics determina la impossibilitat de
continuar amb l’activitat d’instal·lació juvenil des del moment en què es té constància
dels fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que
corresponguin, atès que aquesta mesura no té caràcter de sanció, de conformitat amb
l’establert a l’article 61 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment
la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
b) A més, a les instal·lacions que no compleixin els requisits que disposa el títol IV
d’aquest Decret els serà aplicable la normativa sectorial de turisme corresponent,
segons les seves característiques, en virtut de la disposició final primera de l’esmentat
Decret 23/2018, de 6 de juliol.
Cinquè.- Comunicar al Departament de Turisme, Medi Rural i Marí i Cooperació Municipal i a
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany el contingut de la resolució que es dicti sobre aquest
assumpte als efectes oportuns."
Els membres presents del Consell Executiu queden assabentats.
No havent-hi més assumptes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
estenc aquesta acta.
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El secretari general acctal.,
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Vist i plau,
El president,
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