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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU DIVENDRES 5 DE MAIG DE 2017

Acords en relació amb expedients de transports terrestres
●

Acord d’IMPOSAR a l’ l’entitat V.D.P., SA una sanció de 4001 euros per “la
utilització del tacògraf sense haver realitzat el seu calibrat o revisió periòdica en els
terminis o forma establerts” per incompliment de l’art 32.1 del Reglament UE
165/2014.

●

Acord de DECLARAR la terminació de l’expedient sancionador per haver procedit
S.M.P.I. al pagament voluntari de la sanció proposada en l’acord d’inici, amb la
reducció del 30% legalment prevista, per la qual cosa s’ha fet un pagament de
2.800,70 euros. DETERMINAR que aquest pagament té els efectes de conformitat
amb els fets denunciats de comissió d’una infracció de caràcter MOLT GREU.

Acord en relació amb la devolució de la garantia definitiva de l’expedient de
contractació del contracte per a l’execució del servei de vigilància i protecció de la
Seu del Consell Insular d’Eivissa, el Poliesportiu Insular Infanta Cristina “Es
Raspallar”, el centre de menors de sa Coma i el complex sociosanitari de Cas Serres.
El Consell Executiu ACORDA LA DEVOLUCIÓ de la garantia definitiva del contracte
subscrit en data en data 17 d'abril de 2013, entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat
mercantil “TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.” per a l'execució del servei de vigilància i
protecció de la Seu del Consell Insular d’Eivissa, el Poliesportiu Insular Infanta Cristina “Es
Raspallar”, el centre de menors de sa Coma i el complex sociosanitari de Cas Serres (edifici
de Serveis Socials i Hospital Residència Assistida de Cas Serres), que el contractista va
dipositar per un import de 14.308,15 euros.

Acord en relació amb l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert, de les obres de millora del paviment i adequació de
l’equipament vial de la carretera PM-810, entre el PK 13+560 i el PK 19+320.
El Consell Executiu acorda INCOAR l’expedient de contractació de les obres de de millora
del paviment i adequació de l'equipament vial de la carretera PM-810, entre el Pq 13+560 i
el Pq 19+320.
S’acorda APROVAR la despesa amb un import de 862.487,34 € (sense IVA) al qual li
correspon en concepte d’IVA (21%) la quantitat de 181.122,34 €, amb un pressupost total
d'1.043.609,68 €.
Acord de modificació de la vigència corresponent a l’any 2017 del Pla d’actuació en
transport públic amb vehicle de turisme
El Consell Executiu acorda aprovar la “MODIFICACIÓ DE LA VIGÈNCIA
CORRESPONENTA L'ANY 2017 DEL PLA D’ACTUACIÓ EN TRANSPORT PÚBLIC
DISCRECIONAL DE VIATGERS AMB VEHICLES DE TURISME PER ALS ANYS 2016 I
2017 PER A L’ILLA D’EIVISSA”.
A la resolució d’atorgament de les autoritzacions corresponents al període de vigència
ampliat es respectarà la voluntat municipal expressada pels diferents Ajuntaments de l’illa
en el sentit de permetre o no la càrrega de viatgers als respectius municipis per part dels qui
resulten adjudicataris d’aquestes autoritzacions.
Torn de vigència ampliada
1r torn: del dia 15 de maig fins al dia 15 de setembre de l'any 2017 (tots els dies inclosos).
2n torn: del dia 15 de juny fins al dia 15 d'octubre de l'any 2017 (tots els dies inclosos).
En cas en que algún Ajuntament hagi adjudicat les seues autoritzacions municipals per als
quatre mesos màxims de vigència, en un únic torn, s’extendrà una única autorització insular
amb vigència entre el primer de juny i el 30 de setembre de cada any. Tot i això, de forma
excepcional, aquesta vigència podrà allargar els dies compresos entre el 15 de maig i el 15
d'octubre en cas de que l’Ajuntament corresponent decideixi prorrogar posteriorment la
finalització d’aquest torn a una data posterior a l’inicialment prevista per al 30 de setembre.
Tot i això, en el cas en que en qualsevol moment consti la negativa o disconformitat
municipal a la càrrega de viatgers al respectiu terme municipal per part de titulars de
llicències temporals d’altres municipis, les autoritzacions insulars que s’expedeixin hauran
de recollir aquesta impossibilitat de realització del servei (càrrega de viatgers) o hauran de
modificar-se les ja vigents en els termes indicats.
Procediment d’autorització
En el cas d’haver-se realitzat ampliació de la vigència de qualsevol dels torns de les
llicències municipals (primer torn segon torn o torn únic) s’haurà de sol·licitar lal Consell
Insular d’Eivissa la corresponent pòrrroga de la vigència de l‘autorització insular. El requisit
serà haver obtingut la pròrroga per part del l’Ajuntament corresponent. La documentació a

presentar serà una instància de sol·licitud de la pròrroga en l’autorització estacional insular
atorgada amb caràcter pervi. El Consell Insular d’Eivissa haurà d’obtenir de l’Ajuntament de
que es tracti acreditació de la pròrroga concedida per als titulars de llicència municipal de
què es tracti i posteriorment resoldre expressament la pròrroga de l’autorització estacional
per als qui ho hagin sol·licitat i l’hagin prèviament obtingut al seu respectiu Ajuntament
Prestació del servei. Drets i obligacions
Només podrà realitzar-se càrrega de viatgers als municipis on no consti disconformitat
expressa per a la realització d’aquest servei per part de l’Ajuntament corresponent. Aquesta
eventual circumstància s’indicarà expressament a la resolució d’atorgament o de modificació
de condicions de servei que en cada cas es realitzi.
Es dóna compte de la resolució acordant l’aprovació de l’expedient de contractació
del servei consistent en la realització dels events pirotècnics de les Festes de la Terra
2017.
Es dóna compte de la ressolució del Departament de d'Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut d’aprovació de l’expedient de contractació i el Plec de clàusules
administratives particulars que regiran el contracte. La declaració de tramitació ordinària
l'expedient de contractació i adjudicar el contracte pel procediment obert.
Aprovació de la despesa corresponent amb un pressupost total de 40.000 euros.

Eivissa, 5 de maig de 2017.

