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REQUERIMENT FORMALITZACIÓ 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 1 (EDIFICIS 
ESCOLARS I EDUCATIUS). EXP. 11/2017 
 
DECRET 
 
Antecedents  
 
Resolució de batlia d’1 de juny de 2017 d’adjudicació 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 1 (edificis escolars 
i educatius) a la mercantil SAMYL SL 
 
El 26 de juny de 2017 el termini de 15 dies hàbils per poder interposar recurs especial en 
matèria de contractació,  i no hi ha constància, a la data d’aquesta resolució, que se’n hagi 
interposat cap atès que no s’ha interposat en el registre de l’òrgan de contractació i el Tribunal 
Central de Recursos Contractuals tampoc ens ha comunicat que s’hagi interposat en el registre 
d’aquest òrgan. 
 
Fonaments de dret 
 
Clàusula 20 del PCA que determina que una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació, l’òrgan de contractació 
requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies 
naturals a comptar des del següent a aquest en que hagi rebut el requeriment 
 
RESOLC 
 
1) Requerir a l’adjudicatària 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 1 (edificis escolars i educatius) a la mercantil 
SAMYL SL perquè en un termini no superior a 5 dies naturals a comptar des del següent al 
rebut de la notificació d’aquest requeriment  formalitzi el corresponent contracte. Amb caràcter 
previ a la formalització  haurà de presentar: 
 
- còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a què està obligat a subscriure de 
conformitat amb l’establert a la clàusula 33 del PCA que regeix aquesta contractació i darrer 
rebut de la prima. 
 
2) Advertir a l’adjudicatària que quan, per causes imputables a ella, no es pugui  formalitzar el 
contracte dintre del termini indicat, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia 
definitiva de l’import de la garantia provisional que en el seu cas s’hagués constituït. 
 
3) Comunicar  que prèviament a l’inici del contracte, previst pel dia 7 de juliol de 2017, el 
contractista haurà de presentar: 



 
Declaració signada pel representant legal del contractista, de la relació nominal del personal 
que ha d’executar el contracte. 
 
- L’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors destinats a l’execució del contracte 
acompanyant els contractes laborals o de la carta de subrogació respecte d’aquells treballador 
en que recau l’obligació de subrogació i/o notificació d’avís de subrogació firmat per 
l’empresa i el treballador en el supòsit d’impossibilitat legal de presentar la carta de subrogació 
indicant el motiu. Quan a l’obligació de subrogació dels treballadors, en el supòsit que qualque 
treballador no estigués interessat en incorporar-se a la nova empresa adjudicatària haurà de 
presentar un escrit  signat pel treballador renunciant a la incorporació. 
 
- Comunicació de qui serà l’interlocutor de l’empresa contractista que mantindrà contacte 
directe amb el departament amb competències sobre aquesta contracta. 
 
4) Comunicar a l’adjudicatària que no es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva 
prèvia formalització. 
 
 
Manacor, 28 de juny de 2017 
El batle, per delegació de firma     N’he pres nota  
Decret 2863/2015)      La secretària general acctal. 
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