
13/2017  
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 
  
 
Denominació: SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS D’ACORD AMB 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I CONDICIONS DE 
CARACTER SOCIAL I AMB SUBJECCIÓ AL RÈGIM DE REGULARITZACIÓ 
HARMONITZADA, 3 LOTS (Exp. 11/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris  
 
Preu base màxim de licitació:  és el preu per hora de servei ordinari i extraordinari de 
treballador de neteja, incloses tasques d’especialista, i que és el següent per cada un dels 
lots: 
 
 

 
     Preu /hora  
    (sense IVA) 21% IVA 

Preu/hora 
 (IVA inclòs) 

Lot 1 edif. Escolars i educatius 14,14 € 2,97 € 17,11 € 
Lot 2 edif. Administratius i culturals 14,23 € 2,99 € 17,22 € 
Lot 3 edif. esportius 14,73 € 3,09 € 17,82 € 

 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 3 de maig de 2017 
Horari: 13:00 a 13:30 hores 
 
Assistents: 
President de la Mesa:  
Pedro Rosselló Cerdà 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Isabel Febrer Gelabert, delegada de contractació 
 
Secretària de la Mesa: 
Maria de Lluc Verger Aguilar 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació 
administrativa i referències per optar al contracte. 
 
La secretària llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte 
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades, 
el detall de la qual és el següent: 
 
PLICA NUM. 1.- Presentada en data 28 d’abril de 2017 amb el núm. 5699 de RGE (sobres A, 
B), per la mercantil Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpiezas SL (SAMYL SL) amb 
CIF B47037577, representada pel Sr. Juan Gutierrez Perez de Lis amb DNI núm. 09339370J 
(LOTS 1-2-3) 
 



PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 2 de maig de 2017 amb el núm. 5758 de RGE (sobres 
A,B), per la mercantil Baleares de Limpieza SA (BALIMSA) amb CIF A07204647, 
representada per la Sra. Leonor Rosselló Mier amb DNI núm. 43043025C. (LOT 1) 
 
PLICA NÚM. 3.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 5820) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per EULEN SA amb CIF A28517308, representada per la 
Sra.Esperanza Llin Garcia amb DNI núm. 43084525M, i la documentació ha tingut entrada a 
aquesta Corporació el 3 de maig de 20175842, 5844 de RGE (sobres A i B) (LOTS 1-2-3) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de la única plica 
presentada, amb el següent resultat: 
 
1.- Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpiezas SL (SAMYL SL) (Lots 1-2-3): 
Aporta la declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs en causa de prohibició i 
d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com  
l’adreça de correu electrònic. Manifesta que  té un nombre de treballadors discapacitats igual a 
superior al 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que 
pertany a un grup empresarial però que cap de les empreses que hi pertanyen es presenten a 
aquesta licitació. Declara que te previst contractar un 1,25%  del servei (el subministrament i 
manteniment dels contenidors higiènics sanitaris amb l’empresa especialitzada SERKONTEN). 
La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
   
2.- Baleares de Limpieza SA (BALIMSA) (Lot 1): Aporta el formulari normalitzat DEUC 
amb la informació emplenada que s’indica en el PCA. Manifesta que  té un nombre de 
treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a 
tenir un pla d’igualtat, també que pertany a un grup empresarial però que cap de les empreses 
que hi pertanyen es presenten a aquesta licitació. Declara que te previst contractar un 40% del 
servei (Neteja general, neteja de vidres, neteja en altura o de dificil accés amb l’empresa 
Avanzada Multiservicios SL) i adreça de correu electrònic. La Mesa per unanimitat acorda la 
seva admissió. 
 
3.- EULEN SA (lots 1-2-3):  Aporta el formulari normalitzat DEUC amb la informació 
emplenada que s’indica en el PCA. Manifesta que  té un nombre de treballadors discapacitats 
igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a tenir un pla d’igualtat, 
també que pertany a un grup empresarial però que cap de les empreses que hi pertanyen es 
presenten a aquesta licitació. Declara que te previst contractar un 1% del servei (contenidors 
higiènics amb l’empresa Trima) i adreça de correu electrònic. La Mesa per unanimitat acorda la 
seva admissió. 
 
El president  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    El president    Els vocals 


