Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU, 10 DE FEBRER DE 2017
Acords en relació a expedients en matèria de transports terrestres.
●

●

●

●

●

●

Acord de DESESTIMAR les al·legacions formulades per J.L.H.J. i IMPOSAR-LI una
sanció de 4.001 euros per la comissió d’una infracció MOLT GREU per la realització
d’un transport de mercaderies de caràcter públic mancant de títol habilitant.
Acord de DESESTIMAR les al·legacions formulades per l’entitat S.C.V. i
IMPOSAR-LI una sanció de 4.001 per la comissió d’una infracció MOLT GREU per
la realització d’un transport de mercaderies de caràcter públic mancant de títol
habilitant.
Acord d’IMPOSAR a J.J.J.M. una sanció de 4.001 per la comissió d’una infracció
MOLT GREU per la realització d’un transport de mercaderies de caràcter públic
mancant de títol habilitant.
Acord d’IMPOSAR a l’entitat M.V., S.A.R.L. una sanció de 4.001 euros per la
comissió d’una infracció MOLT GREU consistent en realitzar un servei
d’arrendament de vehicle amb conductor, sense disposar de la corresponent targeta
de transport.
Acord d’IMPOSAR a l’entitat P. SL una sanció de 4.000 euros per una infracció
MOLT GREU consistent en realitzar un transport públic de mercaderies en un
vehicle amb un excés de pes superior al 30 per cent sobre la massa màxima total.
Acord d’IMPOSAR a l’entitat G.C.A.C., SL, una sanció de 2.001 euros per una
infracció MOLT GREU consistent en realitzar un transport de mercaderies de
caràcter públic, mancant del certificat d'aptitud professional (CAP).

Acords en relació a oferta pública d’ocupació.
●

Acord d’aprovació de les bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva
d’una plaça d’enginyer/a agrònom, funcionari/ària de carrera, corresponent a l’oferta
d’ocupació pública de 2015, per promoció interna, mitjançant el sistema de
concurs-oposició.

●

Acord d’aprovació definitiva de les bases específiques per a la selecció i provisió
definitiva d’onze places de bomber, dos places de tècnic/a d’administració general,

dos places de treballador/a social, corresponents a l’oferta pública d’ocupació dels
anys 2015 i 2016, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Acord d’aprovació del plec de prescripcions tècniques per a la contractació del
subministrament d'energia elèctrica per als edificis i instal·lacions del Consell Insular
d'Eivissa.
El Consell Executiu acorda aprovar el plec de prescripcions tècniques per a la contractació
del subministrament d'energia elèctrica d’orígen 100% renovable d'alta i baixa tensió per als
edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa, amb un import total de 1.755.927,80 €.
S’acorda incoar expedient de contractació i demanar, dels serveis corresponents el certificat
d’Intervenció, informe de Contractació, plec de clàusules administratives particulars i
fiscalització de la despesa per la Intervenció.
Eivissa, 10 de febrer de 2017

