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DOCUMENTACIÓ CONSELL EXECUTIU DEL 26 DE GENER DE 2018

ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT I DEL PLA DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE LES OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT I ADEQUACIÓ DE
L’EQUIPAMENT VIAL DE LA CARRETERA DE SANT CARLES A SA CALA DE SANT
VICENT
L’article 5.1 "Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició" del "RD
105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició ", estableix el següent:
"A més de les obligacions previstes a la normativa aplicable, la persona física o jurídica que
executi l'obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi
com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de
construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra, en particular les recollides en l'article
4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la
propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra ".
En aquest aspecte, en escrit de data 16/01/2018 i núm. 764 al registre general d’entrada
d’aquesta Corporació, es fa lliurament del pla de gestió de residus de construcció i
demolició, que redacta l’enginyer de l’empresa AGLOMERADOS IBIZA S.A. adjudicatària de
l’obra.
1.- De forma general la documentació s’ajusta als continguts mínims requerits en el
R.D.105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició.
2.- El Pla, una vegada aprovat, passarà a formar part de la documentació contractual de
l’obra. Amb la fi de deixar constància d’aquest fet, el Pla incorporarà una acta d’aprovació
del mateix.

El Consell Executiu ACORDA l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut així com el Pla de
gestió de residus durant l’execució de les obres millora del paviment i adequació de
l’equipament vial de la carretera PM-810 des del PK 13+560 al PK 19+320 (de Sant Carles

de Peralta a sa Cala de Sant Vicent), de conformitat amb els informes tècnics transcrits i les
condicions que s’assenyalen.

ACORD EN RELACIÓ A LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
El Consell Executiu ACORDA:
Primer- Actualitzar les quanties corresponents a la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció dictades a les resolucions que obren a l'annex 1 de la present proposta, segons
les quanties establertes a la resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de
data 9 de gener de 2018.
Segon- Autoritzar la despesa en concepte de renda mínima d’inserció corresponent a
l’exercici de 2018 per un import total de 450.000,00,- euros.

Tercer- Autoritzar i disposar un import total de 89.931,02.- €, (vuitanta-nou mil nou-cents
trenta-i-un euros amb dos cèntims), en concepte de remuneracions atorgades en concepte
de Renda Mínima d’Inserció a les persones que en varen resultar beneficiàries dins
l’exercici 2017 i que en aquest exercici 2018 encara no ha finalitzat el seu període de
concessió.
Quart- Comunicar l'acord d'actualització a les persones interessades i a la Intervenció
d'aquest Consell Insular d’Eivissa als efectes oportuns.

ACORD EN RELACIÓ A LA CLASSIFICACIÓ D’OFERTES DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE DIVERSOS CENTRES DEL CONSELL
INSULAR D’EIVISSA.
El contracte es refereix als següents centres: Edifici Polivalent Cas Serres, Escola
d'Educació Infantil ses Païsses, Escola d'Educació Infantil Es Familiar, Arxiu d’Imatge i So,
Pavelló Poliesportiu Sa Blanca Dona i Complex Esportiu des Raspallar, Campament de
Cala Jondal, Centre de Interpretació de Sa Capelleta, Sala de Cultura Sa Nostra, ITV
Eivissa, oficines d’Informació Turística, Sa Coma, Parc Insular de Bombers i edifici de Xarxa
Viaria.
El Consell Executiu ACORDA:
1.- CLASSIFICAR per ordre decreixent, les proposicions presentades.
2.- SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a l'entitat mercantil FERROVIAL
SERVICIOS, S.A., per un import total 812.100,70 €, per resultar l’oferta més avantatjosa per
l’Administració, amb un increment de servei de 1.000 "hores gratuïtes" anuals i una durada
de dos (2) anys. A més a més els materials de neteja a utilitzar seran portadors de

Ecoetiqueta Europea, Reglament 880/92 i / o Distintiu de qualitat mediambiental de
qualsevol comunitat autònoma de l'Estat Espanyol.

ACORD EN RELACIÓ A LA CLASSIFICACIÓ D’OFERTES DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA SEU DEL CONSELL INSULAR
D’EIVISSA
El Consell Executiu ACORDA:
1.- CLASSIFICAR les proposicions presentades.
2.- SELECCIONAR PER A L’ADJUDICACIÓ del contracte a l’entitat mercantil “FERROVIAL
SERVICIOS, S.A.”per un import total (IVA inclòs) de 277.026,21 €, per ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa, amb un increment del servei («hores gratuïtes») de 300
hores/any i amb una duració del contracte de 2 anys.
ES DONA COMPTE de la resolució del Departament d'Interior, Comerç, Indústria i
Relacions Institucionals d’aprovació de l’expedient de 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.
Atès que la Mesa de contractació, de 4 de maig de 2017, acordà declarar desert el
procediment obert per 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, en no presentar-se cap
oferta, i, alhora, tramitar la contractació del present servei mitjançant procediment negociat
sense publicitat.
Vist el nou Plec de Clàusules Administratives Particulars informat favorablement pels
Serveis Jurídics i per la Intervenció.
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules Administratives
Particulars que regiran el contracte, amb una duració de 2 anys i un cànon de 4.800,00 €
(2.400,00 €/any).
Segon.- Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte
pel procediment negociat sense publicitat.

Eivissa, 26 de gener de 2018
--

