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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. (EXP. 11/2017) 
 

 

A Manacor,   de 30 de juny de 2017, reunits,  
 

D’una part, la Sra. ISABEL FEBRER GELABERT, batle per delegació de firma (Decret 

2863/2015) 4t tinenta de batle i delegada de contractació de l’Ajuntament de Manacor, amb 
DNI número 18220210R, assistida de la secretària general acctal. Sra. Isabel M. Fuster Fuster; 

 

De l’altra, LA Sra. Esperanza Llin Garcia, amb D.N.I. núm. 43084525M, en representació de la 

mercantil EULEN SA, amb CIF A28517308, amb domicili al carrer Gremi Passamaners, 6, 
polígon Son Rossinyol de Palma (07009), representació suficientment acreditada a l’expedient 

administratiu de contractació. 

 
L’objecte d’aquest contracte és procedir a la formalització del document per dur a terme la 

prestació 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), en la forma previnguda al Text Refós de  la Llei de 

Contractes del Sector Públic, i als efectes exposen:  

 

 

ANTECEDENTS 
 

I. Per resolució de batlia de 23 de març de 2017 s’acorda procedir a la licitació del 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. 3 Lots, 

amb aprovació del corresponent plec de condicions administratives particulars, de prescripcions 

tècniques  i l’estudi econòmic financer que han de regir la contractació. 

 
II. Acord de la Mesa de Contractació d’11 de maig de 2017 que proposa adjudicatari del Lot 

núm. 3 (Edificis esportius) del contracte a la mercantil EULEN SA. 

 
III. Per resolució de batlia d’11 de maig de 2017, es va requerir a la mercantil EULEN SA per 

constituir la garantia definitiva i perquè presentés la documentació exigida com a requisits 
previs a l’adjudicació assenyalats al PCA de conformitat amb els articles 146.1 i 151.2 del 

TRLCSP 

 

IV. Proposta de la Mesa de Contractació d’1 de juny de 2017 d’acceptar la documentació 
presentada pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida prèvia a l’adjudicació. 

 

V. L’1 de juny de 2017 per resolució de batlia es va adjudicar dit contracte a la mercantil 
EULEN SA  pel preu màxim anual de 113.923,01 euros, IVA inclòs i per una durada de 2 anys  

 

VI. Requeriment de data 28 de juny de 2017 a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del 29 de juny de 2017 procedís a la formalització d’aquest contracte 

administratiu i aportàs còpia de la pòlissa d’assegurança exigida prèvia a la formalització a la 

clàusula 28 del PCA i el darrer rebut de la prima (clàusula 20 del PCA), en consideració que han 

transcorreguts 15 dies hàbils a comptar de l’endemà del dia que es va trametre la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de 

contractació que dugui aparellada la suspensió de la formalització del contracte. 

 



VII. Aportada còpia de la pòlissa d’assegurança i el darrer rebut de la prima, es procedeix a la 

formalització del contracte amb subjecció a les següents:  

  

 
C L A U S U L E S 

 

PRIMERA.-  OBJECTE 
 

La Sra. Esperanza Llin Garcia, en representació de la mercantil EULEN SA, es compromet a 

realitzar la prestació del 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), sota les ordres i instruccions que rebi 

de l’Ajuntament, ajustant-se estrictament als plecs de clàusules administratives i de 

prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, aprovats per resolució de batlia de 23 
de març de 2017 i a la seva oferta. 

 

SEGONA.- PREU D’ADJUDICACIÓ. FORMA DE PAGAMENT. REVISIO DE PREUS 
 

El preu màxim anual a satisfer per l’Administració a favor del contractista  és de 94.151,25 

euros, més el 21% d’IVA com partida independent (19.771,76 euros). Cost total anual per a 
l’Administració 113.923,01 euros, IVA inclós, 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 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 

 

El contractista presentarà factures mensuals a mesos vençuts. L’import de la  facturació serà el 
càlcul mensual que resulti del preu unitari adjudicat pel número d’unitats, respecta les 

inicialment previstes en el PPT per cada un dels lots, amb el límit de la despesa màxima anual 

que l’Administració destina a aquesta contractació per cada lot. 
 

A aquest càlcul mensual se li aplicaran, en el seu cas, pels serveis municipals les deduccions 

derivades del règim de sancions, s’hi aplicaran els preus unitaris oferts, així com les correccions 

necessàries. La factura amb les correccions apuntades serà retornada al contractista perquè 
l’empresa presenti la factura corregida, que serà aprovada per la Junta de Govern Local. 

 

La totalitat de les factures mensuals seran degudament conformades pel regidor responsable del 
servei, i pel responsable del contracte, en el cas que es designi per a aquesta contractació. 



 

Les factures, s’hauran d’ajustar a l’establert en el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, 

modificat pel RD 87/2005 de 31 de gener, tal i com preveu l’art. 7 RGLCAP. Hauran 

especialment recollir amb claredat l’abast dels treballs que inclou el contracte i el període de 
temps corresponent. 

 

Trimestralment s’acompanyarà a la factura, la següent documentació corresponent a cada un 
dels mesos que compren el trimestre tant dels treballadors que contracti el contractista, com en 

el seu cas, dels subcontractistes per a l’execució del contracte:  

 
- Certificat emès per la Seguretat Social acreditatiu d’estar al corrent del pagament de les quotes 

a la Seguretat Social dels treballadors adscrits al servei. 

- Justificant del pagament d’ingrés trimestral  de les retencions de l’IRPF (model 111) dels 

treballadors directament relacionats amb l’execució dels treballs objecte de contracte. La relació 
nominal dels treballadors, solament es requereix  quan l’empresari hagi presentat  a favor de 

l’Agència Tributària el resum anual(model 190). 

- Justificant del pagament de les nòmines dels treballadors directament relacionats amb 
l’execució dels treballs objecte  del contracte. 

 

En aquest contracte no procedeix la revisió de preus per no concórrer les condicions perquè 
pugui produir-se la revisió periòdica i predeterminada, que és l’única que es pot aplicar els 

contractes del sector públic, de conformitat amb l’article 89.2 TRLCSP amb la redacció donada 

per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, article que és 

d’aplicació des de l’entrada en vigor el dia 5 de febrer del 2017 del Real Decret 55/2017, de 3 
de febrer de desenvolupament de la Llei de desindexació. 

 

TERCERA.- DURADA I INICI DEL SERVEI 
 

El contracte s’atorga per un termini de 2 anys a comptar des de la data d’inici del servei, que 

serà el 7 de juliol de 2017, podent-se prorrogar anualment de mutu acord de les dues parts per 

acord exprés de l’òrgan de contractació abans de la finalització, per un termini màxim de 2 anys, 
sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de quatre anys. 

 

Finalitzat el termini del contracte, continuarà en vigor fins que l’Administració contractant 
convoqui i adjudiqui un contracte nou o, si escau, assumeixi la gestió directa dels serveis fins a un 

termini màxim de 2 mesos. Si es produeix aquesta pròrroga forçosa, el contractista estarà 

obligat a prestar els serveis concedits fins a l’inici del nou període contractual, amb el mateix 
import proporcional i els mitjans que fins a aquest moment s’estiguin utilitzant, sense que tingui 

dret a rebre cap altre tipus d’indemnització i/o compensació. 

 

QUARTA.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
L’Administració contractant, en l’exercici de les potestats previstes en aquest PCA i d’acord 

amb els articles 105,106,107.1, 108, 210, 219 i  306 del TRLCSP, només podrà introduir 

modificacions per raó d’interès públic, i prèvia justificació a l’expedient. 
De conformitat amb l’establert a l’esmentada legislació l’Administració podrà introduir dos 

tipus de modificacions, les quals seran obligatòries pel contractista: 

 
A) Les anomenades modificacions legals, que són aquelles que resulten admissibles sempre que 

concorrin raons d’interès públic, encara que no s’hagin previst en el plec o a l’anunci de 

licitació. Queden supeditades al compliment dels requisits exigits a l’article 107.1 del TRLCS . 

Aquestes modificacions seguiran el procediment previst en l’article 102 del RGLCAP i es 
formalitzaran en un document administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 156 del 

TRLCSP. 

 



B) Les anomenades modificacions convencionals, que són aquelles que sempre que concorrin 

raons d’interès públic estan previstes en el plec o en l’anunci de licitació de forma clara ,precisa 

i inequívoca i que es detallen en els plecs l’abast i els límits de la modificació, amb indicació del 

percentatge del preu del contracte al qual com a màxim pot afectar la modificació. 
 

En aquest expedient de contractació a més de les modificacions legals, es preveuen  les 

anomenades modificacions convencionals , i en concret es preveuen : 
 

1) Modificacions convencionals que no impliquen augment de la despesa màxima anual 

establerta en el contracte i per tant el  límit d’aquestes modificacions el constitueix l’import de 
la despesa màxima anual prevista en el PCA per cada lot que satisfarà l’Ajuntament a favor del 

contractista: 

Supòsits en que podran produir-se aquestes modificacions : 

 
*Per adscripció o desascripció de locals o edificis ja sigui perquè hagin deixat de ser 

funcionalment operatius administrativament o per altres circumstàncies. En aquests supòsits es 

podrà  afegir nous locals i edificis o suprimir-ne qualcún dels relacionats en el PPT en funció de 
la seva adscripció o desascripció. 

L’augment d’hores que impliqui afegir nous edificis tindrà com a límit que no podrà implicar 

augment de la despesa màxima anual.  
 

*Variació del número d’hores per edifici  que pot o no implicar una modificació per augment o 

disminució del número total d’hores setmanals respecte de les previstes en el PPT per cada lot, 

alteració de les freqüències previstes en el PPT per cada lot degut a les necessitats reials i 
efectives del servei. 

 En el supòsit d’augment d’hores d’un o més edificis no suposarà augment de la despesa 

màxima anual de cada lot. Si la modificació únicament implica augment d’hores d’un o més 
edificis però no disminució, i aquesta es pot executar amb càrrec a la borsa anual d’hores, no 

implicarà augment de la despesa màxima anual. 

 

El procediment que es seguirà per dur a terme dites modificacions serà el següent:  Informe 
memòria del Responsable del contracte en el qual és justifica i es concreti la necessitat de 

procedir a la modificació, audiència el contractista i acord de l’òrgan de contractació. 

 
2) Modificacions convencionals que impliquen augment anual de la despesa màxima a satisfer 

per a l’Administració a favor del contractista respecte de cada un dels lots. Els motius, l’abast i 

els límits pels quals es podran dur a terme aquests modificacions seran els mateixos que per les 
modificacions convencionals, excepte pel que fa a l’augment de despesa que podrà arribar a un 

5% del preu d’adjudicació del contracte. Aquest percentatge per al lot 2 ascendeix a la següent 

despesa màxima: 9.415,12 euros sense IVA 

 
Aquestes modificacions podran consistir en: 

- augment d’hores de neteja respecte les previstes al PPT per cada lot. 

- augment d’hores de la borsa per cada lot. 
 

El preu màxim a que  poden afectar aquestes modificacions contractuals és d’un 5 % del preu 

d’adjudicació del contracte per cada un dels lots, tinent en compte que en el cas de 
modificacions successives, el conjunt de totes tampoc podrà superar aquest límit . 

 

El procediment a seguir serà l’establert a l’art. 211 TRLSP. 

 
CINQUENA.- OBLIGACIONS LABORALS DEL CONTRACTISTA 
 

El contractista s’obliga al compliment de totes les obligacions laborals fixades a la clàusula 25 
del plec de clàusules administratives. 



 
SISENA.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXEUCCIÓ DE CARACTER SOCIAL 
 

1- El contractista haurà de complir al llarg de tota l’execució contractual amb totes les 
disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat 

social, i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores 

vinculades a l’execució del contracte. 
 Forma d’acreditació: El licitador proposat com a adjudicatari haurà de presentar una declaració 

responsable on manifesti, de forma clara i expressa, el compromís de complir amb dita clàusula 

social. A la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració 
responsable relativa al compliment de la condició especial d’execució de caràcter social 

establerta. Als efectes de comprovar el compliment, el responsable del contracte podrà fer ús de 

les facultats de comprovació de la declaració responsable, i requerir a l’efecte, si ho considera 

oportú, la presentació de la corresponent justificació documental. Davant l’absència d’aquesta 
darrera declaració responsable o la comprovació d’un incompliment, el responsable del 

contracte haurà d’iniciar el corresponent procediment d’imposició de penalitats.  

No tendrà el caràcter d’obligació essencial als efectes que preveu l’art. 223.f), però si tendrà el 
caràcter d’infracció greu als efectes que estableix l’article 60.2.c) del TRLCSP en cas 

d’incompliment. 

 
2- El contractista de conformitat amb l’article 118 TRLCSP s’ha de comprometre en totes les 

noves contractacions, baixes o substitucions que es produeixin durant tota l’execució del 

contracte a contractar al menys un treballador en risc d’exclusió social inclosos en algun dels 

col.lectius relacionats a l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la 
regulació del règim d’empreses d’inserció, que tinguin acreditada aquesta condició pels serveis 

socials u òrgans competents i a mantenir aquest nombre durant tota l’execució del contracte 

(joves, persones amb càrregues familiars, amb malaltia mental, minusvàlua  etc..) el qual serà 
derivat des del departament de serveis socials de l’Ajuntament, sense que això impliqui 

l’acomiadament o reducció de jornada d’altre personal integrat prèviament a la plantilla de 

l’empresa, ni del personal a subrogar. El Departament de Serveis Socials farà un seguiment  de 

la persona, tindrà contacte amb el contractista  i actuarà de mediadora per qualsevol dificultat. 
La verificació de la contractació de les persones es farà mitjançant la presentació de la següent 

documentació, durant l’execució del contracte quan hagin estat contractades:  

- Una relació nominal del treballador o treballadors contractats, una còpia de l’alta a la Seguretat 
Social i del contracte de treball, i una còpia dels models TC1 i TC2. 

- Certificat acreditatiu del nombre de persones contractades, el seu perfil i les característiques de 

la seva contractació (categoria professional, durada del contracte i jornada laboral anual), 
juntament amb els certificats i la documentació que acrediti la situació social de la persona o 

persones contractades. 

 S’atribueix el caràcter d’obligació contractual essencial a aquest compromís, per la qual cosa el 

seu incompliment podrà donar lloc a la imposició de penalitats i a la resolució del contracte, de 
conformitat amb l’article 223. f del TRLCSP. 

 
SETENA.- EXTINCIO DEL CONTRACTE 
 

Seran causes d’extinció del present contracte les previstes en l’article 223 i 308 del TRLCSP. 

 
A més de les causes previstes legalment, són causa de resolució del contracte: 

 

Els incompliments del contractista qualificats de molt greus. 

 
 Les prohibicions de contractar sobrevingudes quan l’òrgan de contractació tengui coneixement, 

durant l’execució del contracte, de l’incompliment de part del contractista de les mesures de 

prevenció de riscs laborals i de les obligacions de caràcter social establertes en el PCA com a 
condicions essencials del contracte i en la normativa vigent. 



 

L’incompliment de les condicions especials de solvència, en el supòsit que s’hagin exigides, 

quan a l’exigència d’especificar els noms i qualificació professional del personal responsable 

d’executar el contracte, i/o del compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients per això, en el supòsit, en ambdós casos, que no s’hagi 

acordat la imposició de penalitats per dit incompliment. 

 
L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’article 228 bis del 

TRLCSP i en Llei 3/2004, de 29 de desembre, en el que li sigui aplicable, relatives als 

pagaments que els contractistes adjudicataris han de realitzar els subcontractistes, i de 
l’obligació de remetre la documentació requerida. 

 

L’incompliment pels contractistes de les condicions establertes a l’article 227.2 del TRLCSP en 

matèria de subcontractació. 
 

L’incompliment de la resta d’obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en el 

clausulat d’aquest plec o en el contracte, les quals es troben definides majoritàriament a la 
clàusula 33 del PCA. 

 

VUITENA.- REVERSIO 
 

Finalitzat el termini de la durada del contracte, revertiran a l’Administració contractant els béns 

que l’òrgan de contractació adscrigui al contracte de titularitat municipal, els aportats pel 

contractista com a millores, i que s’hagi determinat la reversió a favor de l’Administració 
contractant, així com els béns aportats pel contractista a la contracta i que s’hagi determinat la 

reversió a favor de l’Administració en el PPT. 

 
NOVENA.- JURISDICCIO COMPETENT 
 

En compliment del que s'estableix en l'article 19 del TRLCSP es fa constar la naturalesa 

administrativa d'aquest contracte, i, de conformitat amb l'article 21,1 del TRLCSP, l'ordre 
jurisdiccional contenciosa administrativa serà la competent en cas de litigi entre les parts 

contractants, que s'entendran sempre sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents 

de Palma, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional que pogués correspondre al licitador.  
 

I, en prova de conformitat, firmen el present document els assistents per exemplar triplicat i a un 

sol efecte, en el lloc i data al principi consignats. DON FE 
 

Per la Corporació    Pel contractista 

El batle, per delegació de firma  EULEN SA 

(Decret 2863/2015)           
 

 

 
Isabel Febrer Gelabert    Esperanza Llin Garcia 

 

 
La secretària general acctal. 

 

 

 
 

Isabel M. Fuster Fuster  


