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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
VALORACIO CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
  

 
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: 11 de maig de 2017 

Horari: 9:30 a 10:00 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: 
Catalina Rosa Pons Taberner 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

La secretària dona compte als membres de la Mesa de la valoració realitzada pel tècnic de medi 

ambient, Sr. Antoni Pascual Català, quan als CRITERIS 2, 3, 4, 5 i 6 qualificables mitjançant 

l’aplicació de fórmules (Lots 1, 2 i 3), que s’adjunta com a annex a aquesta acta, el qual es 
acceptat integrament per la Mesa, passant la Mesa per unanimitat a puntuar la proposta 

presentada de conformitat amb la puntuació establerta al PCA resultant la següent puntuació: 

 

LOT 1 EDIFICIS ESCOLARS I EDUCATIUS 
 
Criteri 2.- Utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: 
Etiqueta Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Angel Blau, etc, durant tota la contracta i les 
possibles pròrrogues, fins 5 punts. 
 



LICITADOR Percentatge ofertat PUNTS 

SAMYL SL 99% 4,95 

BALIMSA 100% 5,00 

EULEN SA No defineix percentatge 0,00 

 

Criteri 3.- Increment en el nombre mínim anual d’hores de neteja de la bossa d’hores 
prevista per aquest lot (d’acord amb l’especificat a l’apartat 3.4 del PPT) durant tota la 
contracta i les possibles pròrrogues. Fins 2 punts. En el cas que no s’utilitzin totes les hores 
ofertades dins una anualitat s’acumularan a l’altre 
 

LICITADOR INCREMENTA PUNTS 

SAMYL SL 250 hores 1,00 

BALIMSA 500 hores 2,00 

EULEN SA 35 hores 0,14 

 

Criteri 4.- Subministrament, col· locació i manteniment de contenidors higiènics femenins 
als banys dels edificis segons el lot el qual participen durant tot el contracte i les possibles 
pròrrogues. Havent d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar 
de la data d’inici del servei, fins 2 punts. 
 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

SAMYL SL 150 unitats 2,00 

BALIMSA 30 unitats 0,40 

EULEN SA No indica nombre  0,00 

 

Criteri 5.- Utilització de bosses de fems amb un percentatge mínim de plàstic reciclat 
superior al 75% (d’acord amb l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT) durant tot el contracte 
i les possibles pròrrogues, fins 1 punt 
 

LICITADOR Percentatge ofertat PUNTS 

SAMYL SL 100% 1,00 

BALIMSA 100% 1,00 

EULEN SA 75% 0,00 

 

Criteri 6.- Neteja especialitzada dels filtres dels aparells d’aire condicionat/calefacció, amb 
una freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. 
La millora inclou l’extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si 
fons necessari i el posterior muntatge del filtre, 1 punt 
 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

SAMYL SL Oferta aquesta millora 1,00 

BALIMSA Oferta aquesta millora 1,00 

EULEN SA Oferta aquesta millora 1,00 

 

RESUM PUNTUACIÓ DE LA TOTALITAT DE CRITERIS DEL LOT 1. EDIFICIS 
ESCOLARS I EDUCATIUS 
 SAMYL BALIMSA EULEN SA 

Criteri 1 20,00 0,37 16,48 

Criteri 2 4,95 5,00 0,00 

Criteri 3 1,00 2,00 0,14 

Criteri 4 2,00 0,40 0,00 

Criteri 5 1,00 1,00 0,00 

Criteri 6 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 29,95 9,77 17,62 



 

 

LOT 2. EDIFICIS ADMINISTRTIUS I CULTURALS  
 

Criteri 2.- Utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: 
Etiqueta Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Angel Blau, etc, durant tota la contracta i les 
possibles pròrrogues, fins 5 punts. 
 

LICITADOR Percentatge ofertat PUNTS 

SAMYL SL 99% 5,00 

EULEN SA No defineix percentatge 0,00 

 

Criteri 3.- Increment en el nombre mínim anual d’hores de neteja de la bossa d’hores 
prevista per aquest lot (d’acord amb l’especificat a l’apartat 3.4 del PPT) durant tota la 
contracta i les possibles pròrrogues. Fins 2 punts. En el cas que no s’utilitzin totes les hores 
ofertades dins una anualitat s’acumularan a l’altre 
 
 

LICITADOR INCREMENTA PUNTS 

SAMYL SL 200 hores 2,00 

EULEN SA 20 hores 0,20 

 

Criteri 4.- Subministrament, col· locació i manteniment de contenidors higiènics femenins 
als banys dels edificis segons el lot el qual participen durant tot el contracte i les possibles 
pròrrogues. Havent d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar 
de la data d’inici del servei, fins 2 punts. 

 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

SAMYL SL 200 unitats 2,00 

EULEN SA No indica el nombre 0,00 

 

Criteri 5.- Utilització de bosses de fems amb un percentatge mínim de plàstic reciclat 
superior al 75% (d’acord amb l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT) durant tot el contracte 
i les possibles pròrrogues, fins 1 punt 
 
 

LICITADOR Percentatge ofertat PUNTS 

SAMYL SL 100% 1,00 

EULEN SA 75% 0,00 

 

Criteri 6.- Neteja especialitzada dels filtres dels aparells d’aire condicionat/calefacció, amb 
una freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. 
La millora inclou l’extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si 
fons necessari i el posterior muntatge del filtre, 1 punt 
 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

SAMYL SL Oferta aquesta millora 1,00 

EULEN SA Oferta aquesta millora 1,00 

 

 
 
 

 

 



 
RESUM PUNTUACIÓ DE LA TOTALITAT DELS CRITERIS DEL LOT 2. EDIFICIS 
ADMINSITRATIUS I CULTURALS 
 

 SAMYL EULEN SA 

Criteri 1 20,00 1,62 

Criteri 2 5,00 0,00 

Criteri 3 2,00 0,20 

Criteri 4 2,00 0,00 

Criteri 5 1,00 0,00 

Criteri 6 1,00 1,00 

TOTAL 31,00 2,82 

 

LOT 3. EDIFICIS ESPORTIUS  
 

Criteri 2.- Utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: 
Etiqueta Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Angel Blau, etc, durant tota la contracta i les 
possibles pròrrogues, fins 5 punts. 
 

LICITADOR Percentatge ofertat  PUNTS 

SAMYL SL 99% 5,00 

EULEN SA No defineix percentatge 0,00 

 

Criteri 3.- Increment en el nombre mínim anual d’hores de neteja de la bossa d’hores 
prevista per aquest lot (d’acord amb l’especificat a l’apartat 3.4 del PPT) durant tota la 
contracta i les possibles pròrrogues. Fins 2 punts. En el cas que no s’utilitzin totes les hores 
ofertades dins una anualitat s’acumularan a l’altre 
 

LICITADOR INCREMENTA PUNTS 

SAMYL SL 150 hores 2,00 

EULEN SA 250 hores 3,33 

 

Criteri 4.- Subministrament, col· locació i manteniment de contenidors higiènics femenins 
als banys dels edificis segons el lot el qual participen durant tot el contracte i les possibles 
pròrrogues. Havent d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar 
de la data d’inici del servei, fins 2 punts. 

 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

SAMYL SL 90 unitats 2,00 

EULEN SA No indica nombre 0,00 

 

Criteri 5.- Utilització de bosses de fems amb un percentatge mínim de plàstic reciclat 
superior al 75% (d’acord amb l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT) durant tot el contracte 
i les possibles pròrrogues, fins 1 punt 
 
LICITADOR Percentatge ofertat PUNTS 

SAMYL SL 100% 1,00 

EULEN SA 75% 0,00 

 

Criteri 6.- Neteja especialitzada dels filtres dels aparells d’aire condicionat/calefacció, amb 
una freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. 
La millora inclou l’extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si 
fons necessari i el posterior muntatge del filtre, 1 punt 
 
 



 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

SAMYL SL Oferta aquesta millora 1,00 

EULEN SA Oferta aquesta millora 1,00 

 

RESUM PUNTUACIÓ DE LA TOTALITAT DELS CRITERIS DEL LOT 3. EDIFICIS 
ESPORTIUS 
 

 SAMYL EULEN SA 

Criteri 1 10,89 20,00 

Criteri 2 5,00 0,00 

Criteri 3 2,00 3,33 

Criteri 4 2,00 0,00 

Criteri 5 1,00 0,00 

Criteri 6 1,00 1,00 

TOTAL 21,89 24,33 

 

La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 

 

PROPOSTA: 
 

LOT 1.  EDIFICIS ESCOLARS I EDUCATIUS 
 
1) 

 

a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 

licitació, amb el següent resultat: 
 

NUM. LICITADOR PUNTS 

1 SAMYL SL 29,95 

2 EULEN SA 17,62 

3 BALIMSA 9,77 

 

b) Adjudicar a SAMYL SL amb NIF B47037577,  el contracte del servei de neteja dels edificis 

municipals d’acord amb criteris de sostenibilitat mediambiental i condicions de caràcter social i 
amb subjecció al règim de regularització harmonitzada (LOT 1, edificis escolars i educatius), 

per una despesa màxima anual de 495.287,61 euros més el 21% d’IVA com partida 

independent. Cost total anual per a l’Administració: 599.298,01 euros i en funció del següent 
preu unitari per hora de servei ordinari i extraordinari de treballador de neteja, incloses tasques 

d’especialista: 13,06 euros sense IVA; 15,80 euros IVA inclòs, per un termini de 2 anys a 

comptar des del dia de la data de l’inici del servei, amb les següents millores ofertades i 
acceptades: 

 

- Utilització el 99% de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta 

Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Angel Blau, etc, durant tota la contracta i les possibles 
pròrrogues. 

 

- Incrementar 250 hores el nombre mínim anual d’hores de neteja de la bossa d’hores prevista a 
l’apartat 3.4 del PPT durant tota la contracta i les possibles pròrrogues (total borsa d’hores 285). 

En el cas que no s’utilitzin totes les hores ofertades dins una anualitat s’acumularan a l’altre 

 

- Subministrament, col· locació i manteniment de 150 contenidors higiènics femenins als banys 
dels edificis compresos al lot 1 durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. Havent 

d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar de la data d’inici del 

servei. 



 

- Utilitzar bosses de fems amb un percentatge del 100% de plàstic reciclat (d’acord amb 

l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT) durant tot el contracte i les possibles pròrrogues 
 

- Realitzar la neteja especialitzada dels filtres dels aparells d’aire condicionat/calefacció, amb 

una freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. La 
millora inclou l’extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si fons 

necessari i el posterior muntatge del filtre 

 
c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 

les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 

contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 

el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 

2) 

 
a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 

hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 

documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 
PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 

haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense 

IVA per tota la durada del contracte (2 anys) (import garantia: 49.528,76 euros), establerta al 

plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, 
davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la constituïda. 

 

b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 

 

3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  

 

LOT 2.- EDIFICIS ADMINISTRATIUS I CULTURALS 
 

1) 
 

a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 

licitació, amb el següent resultat: 
 

NUM. LICITADOR PUNTS 

1 SAMYL SL 31,00 

2 EULEN SA 2,82 

 
b) Adjudicar a SAMYL SL amb NIF B47037577,  el contracte del servei de neteja dels edificis 

municipals d’acord amb criteris de sostenibilitat mediambiental i condicions de caràcter social i 

amb subjecció al règim de regularització harmonitzada (LOT 2, edificis administratius i 
culturals), per una despesa màxima anual de 329.202,91 euros més el 21% d’IVA com partida 

independent. Cost total anual per a l’Administració: 398.335,52 euros i en funció del següent 

preu unitari per hora de servei ordinari i extraordinari de treballador de neteja, incloses tasques 

d’especialista: 13,49 euros sense IVA; 16,32 euros IVA inclòs, per un termini de 2 anys a 
comptar des del dia de la data de l’inici del servei, amb les següents millores ofertades i 

acceptades: 

 
- Utilització el 99% de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta 

Ecològica Europea, Cigne Nòrdic, Angel Blau, etc, durant tota la contracta i les possibles 

pròrrogues. 
 



- Incrementar 200 hores el nombre mínim anual d’hores de neteja de la bossa d’hores prevista a 

l’apartat 3.4 del PPT durant tota la contracta i les possibles pròrrogues (total borsa d’hores 220). 

En el cas que no s’utilitzin totes les hores ofertades dins una anualitat s’acumularan a l’altre 
 

- Subministrament, col· locació i manteniment de 200 contenidors higiènics femenins als banys 

dels edificis compresos al lot 2 durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. Havent 
d’executar aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar de la data d’inici del 

servei. 

 
- Utilitzar bosses de fems amb un percentatge del 100% de plàstic reciclat (d’acord amb 

l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT) durant tot el contracte i les possibles pròrrogues 

 

- Realitzar la neteja especialitzada dels filtres dels aparells d’aire condicionat/calefacció, amb 
una freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. La 

millora inclou l’extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si fons 

necessari i el posterior muntatge del filtre 
 

c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 

les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 

el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  

 

2) 
 

a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 

hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 
documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 

PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 

haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense 

IVA per tota la durada del contracte (2 anys) (import garantia: 32.920,29 euros), establerta al 
plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, 

davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la constituïda. 

 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 

assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 

 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  

 

LOT 3.- EDIFICIS ESPORTIUS 
 
1) 

 

a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 
licitació, amb el següent resultat: 

 

NUM. LICITADOR PUNTS 

1 EULEN SA 24,33 

2 SAMYL SL 21,89 

 

b) Adjudicar a EULEN SA amb NIF A28517308,  el contracte del servei de neteja dels edificis 

municipals d’acord amb criteris de sostenibilitat mediambiental i condicions de caràcter social i 
amb subjecció al règim de regularització harmonitzada (LOT 3, edificis esportius), per una 

despesa màxima anual de 94.151,25 euros més el 21% d’IVA com partida independent. Cost 

total anual per a l’Administració: 113.923,01 euros i en funció del següent preu unitari per hora 
de servei ordinari i extraordinari de treballador de neteja, incloses tasques d’especialista: 12,49 



euros sense IVA; 15,11 euros IVA inclòs, per un termini de 2 anys a comptar des del dia de la 

data de l’inici del servei, amb les següents millores ofertades i acceptades: 

 
- Utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica del tipus I: Etiqueta Ecològica 

Europea, Cigne Nòrdic, Angel Blau, etc, durant tota la contracta i les possibles pròrrogues. 

 
- Incrementar 250 hores el nombre mínim anual d’hores de neteja de la bossa d’hores prevista a 

l’apartat 3.4 del PPT durant tota la contracta i les possibles pròrrogues (total borsa d’hores 500). 

En el cas que no s’utilitzin totes les hores ofertades dins una anualitat s’acumularan a l’altre 
 

- Subministrament, col· locació i manteniment de contenidors higiènics femenins als banys dels 

edificis compresos al lot 3 durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. Havent d’executar 

aquesta millora en el termini màxim de 15 dies a comptar de la data d’inici del servei. 
 

- Utilitzar bosses de fems amb un percentatge del 75% de plàstic reciclat (d’acord amb 

l’especificat a l’apartat 7.3 del PPT) durant tot el contracte i les possibles pròrrogues 
 

- Realitzar la neteja especialitzada dels filtres dels aparells d’aire condicionat/calefacció, amb 

una freqüència de 3 vegades cada any, durant tot el contracte i les possibles pròrrogues. La 
millora inclou l’extracció del filtre, neteja amb aparell aspirador, neteja amb aigua si fons 

necessari i el posterior muntatge del filtre 

 

c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 
les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 

contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 

el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 

2) 

 

a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 

documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 

PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 
haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense 

IVA per tota la durada del contracte (2 anys) (import garantia: 9.415,12 euros), establerta al 

plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, 
davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la constituïda. 

 

b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 

assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 

3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  

 
El president  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 

 

La secretària    El president    Els vocals 


