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Av. d’Espanya, 49
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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 3 DE FEBRER DE 2017
ACORD DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA EN L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE GASOIL.
ACORD de la garantia definitiva del contracte subscrit en data en data 23 d'octubre de
2013, entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil “BASEIRIA PALMA OIL, S.A.”,
per al subministrament de “gasoil A” i “gasoil C”, per a diferents edificis del Consell Insular
d’Eivissa, que el contractista va dipositar per un import de 9.134,70 euros.
ACORDS EN RELACIÓ A EXPEDIENTS PER PRESUMPTA INFRACCIÓ EN MATÈRIA
DE TRANSPORTS TERRESTRES.
●

●

●

●

●

●

IMPOSAR a S.R.E.O. una sanció de 4.001 euros per la comissió d’una infracció de
caràcter MOLT GREU, per la realització de transports públics mancant de títol
habilitant preceptiu per a la seva prestació
IMPOSAR a l’entitat E.M.F., SL una sanció de 4.001 euros per la comissió d’una
infracció de caràcter MOLT GREU, per la realització de transports públics mancant
de títol habilitant preceptiu per a la seva prestació.
IMPOSAR a R.F.R. una sanció de 6.001 euros per la comissió d’infraccions MOLT
GREUS referides al transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de
turisme.
IMPOSAR a C.I. una sanció de 6.001 euros per la comissió d’infraccions MOLT
GREUS referides al transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de
turisme.
IMPOSAR a R.L. una sanció de 6.001 euros per la comissió d’infraccions MOLT
GREUS referides al transport públic discrecional de viatgers amb vehicles de
turisme.
ESTIMAR les al·legacions presentades per l’entitat O.M., SL i declarar l’arxiu de les
actuacions practicades en l’expedient de referència, per haver quedar fefaentment
acreditada la exenció de responsabilitat.

ACORD D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ FINAL DEL CONTRACTE PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA C-733, DEL
PK 8+030 AL PK 20+890.

ACORD d’aprovació de la certificació final del contracte per a l'execució de les obres de
condicionament de la carretera C-733, del pk 8+030 al pk 20+890, per un import d'obra
executada de 540.064,30 euros, de la què es desprèn una augment de mesura d'obra
executada del 4,44% del pressupost d'adjudicació.
ACORD D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I ABALISAMENT DE LA XARXA VIÀRIA DEL
CONSELL D’EIVISSA.
ACORD d’aprovació del plec de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament de senyalització
vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa (2017), amb un import
total màxim de 254.176,08 euros.
ACORD PER A LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA EN L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ D’OBRES DE MILLOR DELS SISTEMES DE CONTENCIÓ DE
VEHICLES A LA XARXA VIÀRIA.
ACORD de devolució de la garantia definitiva el contracte subscrit, en data 10 de desembre
de 2014, entre el Consell Insular d’Eivissa i PROSEÑAL, S.L.U." per a l'execució de les
obres del projecte de millora dels sistemes de contenció de vehicles en diferents punts de la
xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa.
ACORD D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE PER A
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONVERSIÓ LA PLANTA BAIXA DEL CONSELL A
ÀREA D'OFICINES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC.
ACORD de concerdir a l’entitat mercantil ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A., una
ampliació d'un mes (fins al dia 04/03/2017), del termini d'execució de les obres de conversió
del magatzem de la planta baixa del Consell a àrea d'oficines d'atenció al públic.
SERVEI PER A L’ESTUDI PREVI PER A L’ANÀLISI DELS ASPECTES HIDRÀULICS I
PER A LA DOTACIÓ DE CABAL ECOLÒGIC I RECUPERACIÓ AMBIENTAL DE LA
ZONA HUMIDA DE SES FEIXES DEL PRAT DE SES MONGES.
ES DÓNA COMPTE del decret de Presidència d’adjudicació del contracte del servei per a
l'estudi previ per a l'anàlisi dels aspectes hidràulics, hidrològics i per a la dotació de cabal
ecològic i recuperació ambiental de la zona humida de ses Feixes del prat de ses Monges a
l'UTE, SERTIIC, S.L.P. i TECNOAMBIENTE, S.L., per un import total de 68.062,50 euros,
per resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Administració, amb una duració
del contracte de 7 mesos (corresponents 4 mesos a la Fase I i 3 mesos a la Fase II).
Eivissa, 3 de febrer de 2017

