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ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 21 DE JULIOL DE 2017

ACORD de designar representant de l’administració del contracte “Ampliació del Recinte
Firal”.
Deixar sense efecte la designació com a representant de l’Administració el Sr. José Ignacio Jorquera
Hervás, arquitecte tècnic d’aquesta Coporació, i designar com a representant de l’administració el Sr.
José Ramón Sanjuán Pitarch, arquitecte tècnic d’aquesta Corporació.
ACORD en relació a l’expedient del servei d'impressió de fullets del Departament de Turisme
en l'exercici de les finalitats en matèria de promoció i informació turística del Consell Insular
d'Eivissa
S’aprova l’expedient de contractació i el Plec de clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte. Es declara de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicació del contracte pel
procediment negociat sense publicitat. S’aprova la despesa corresponent per un import total de
40.668,10 euros.
ACORD en relació al servei consistent en la redacció dels projectes i la direcció d'obra
corresponents a la demolició de construccions existents i la construcció i equipament d'un
nou Parc de Bombers al Parc insular de Serveis de sa Coma.
S’acorda aprovar el Plec de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment
obert, i subjecte a regulació harmonitzada, del servei consistent en la redacció dels projectes i la
direcció d'obra corresponents a la demolició de construccions existents i la construcció i equipament
d'un nou parc de bombers a "sa Coma", amb un import total de 406.197 euros. S’acorda incoar
expedient de contractació en els termes previstos a l’article 109 del TRLCSP.
ACORD d’aprovació del protocol per a l’aplicació de les clàusules socials i mediambientals en
la contractació pública del Consell d’Eivissa.
El Consell Executiu acorda l’aprovació d’un protocol per sistematitzar i facilitar la labor dels actors
implicats en els processos de contractació del Consell d’Eivissa quant a l’aplicació de les clàusules
socials i mediambientals, aprovades en maig de 2016.

Es dóna compte de la resolució en relació a la contractació del servei per a la prestació de
l’activitat de cafeteria a la planta baixa de l’edifici de la seu del Consell Insular d’Eivissa.
Es declara desert el procediment obert per a la contractació de la prestació del servei de l’activitat
cafeteria a la planta baixa de l'edifici de l'edifici de la seu del Consell Insular d’Eivissa, per no
haver-se presentat cap oferta, i es procedeix al seu arxiu. La contractació del present servei es
tramitarà mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
Eivissa, 21 de juliol de 2017

