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Acta de la sessió del Consell Executiu

Identificació de la sessió
Núm.: 42/19
Caràcter: Extraordinària i urgent
Data: 22 d’octubre de 2019
Horari: de 12:00 a 12:20 h
Lloc: Sala de Juntes núm. 1 (5a planta, seu del Consell Insular d’Eivissa)
Desenvolupament de la sessió:
1. Pronunciament del Consell Executiu sobre la urgència de la convocatòria.
La motivació de la urgència es justifica per part de la Presidència per la pressura en la tramitació
de l’expedient que s’assenyala en el punt 2, atesos als principis d'eficiència i eficàcia.
S’aprova la urgència per unanimitat dels membres presents, i seguidament es passa a tractar la
proposta.
2. Proposta del vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori,
Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme, en relació amb la pròrroga del contracte
entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil, Ferrovial Servicios, S.A., per a la
prestació del servei de neteja de determinats centres i dependències del Departament de
Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions del Consell Insular
d’Eivissa. Expedient de Contractació núm. 000028/2016-CNT (ara Departament de Benestar
Social i Recursos Humans). Exp. TAO 2019/00006258G
PROPOSTA
Primer.- PRORROGAR el contracte per al servei neteja de determinats centres i dependències
del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa (pel que fa a
l’àmbit de Benestar Social), Exp. Núm. 000028/2016-CNT per un període màxim de quatre mesos
(4 mesos), per la quantitat de 66.075,62 a la qual li correspon en concepte d'IVA (21%) 13.875,88,
el que fa un import total de 79.951,48 euros, i amb la següent distribució econòmica:

ANUALITAT
2019
2020
TOTAL

IMPORT
37.442,85 €
28.632,77 €
66.075,62 €

IVA
7.863,00 €
6.012,88 €
13.875,88 €

IMPORT TOTAL
45.305,85 €
34.645,65 €
79.951,50 €

Segon.- NOTIFICAR al contractista l’acord que, sobre la base del present informe, dicti l’Òrgan de
Contractació, donar-ne trasllat al Servei de Benestar Social, a la Intervenció i a la Tresoreria de la
Corporació als efectes escaients."
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament
formal i no material.
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El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels seus membres.

No havent-hi més assumptes a tractar el president en funcions aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari estenc aquesta acta.

El secretari general acctal.,
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Vist i plau,
El president en funcions,
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