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ADJUDICACIÓ 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.  (EXP. 11/2017) 
 
DECRET 
 
Antecedents 
 
- Acta de la Mesa de Contractació de data 11 de maig de 2017, de valoració criteris 
d’adjudicació i de proposta 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 regim de regularització harmonitzada. Lot 2 (edificis administratius i 
culturals), mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i selecció de l’adjudicatari en 
funció de diversos criteris a SAMYL SL 
 
- Resolució de batlia d’11 de maig de 2017 requerint al licitador proposat adjudicatari la 
constitució de la garantia definitiva i 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 
 
- Acord de la Mesa de contractació d’1 de juny de 2017 d’acceptar la documentació presentada 
pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida per l’òrgan de contractació prèvia a 
l’adjudicació. 
 
RESOLC 
 
1) 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 
 
2) 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 del TRLCSP, i que constitueixen 
el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 
3) Comunicar a l’adjudicatari que la notificació d’aquesta resolució es farà per correu 
electrònic a la direcció que hagi designat en presentar les seves proposicions i, en el seu 
defecte, per fax, i que els efectes de còmput dels terminis establerts en aquesta resolució 
començaran a comptar a partir de la data que el licitador comuniqui a l’Ajuntament per correu 
electrònic o per fax la recepció d’aquesta notificació, al número que s’indica al peu d’aquesta 
resolució. 
 
4) Comunicar a l’adjudicatari que, atès que el contracte és susceptible de recurs especial en 
matèria de contractació, per a la formalització del contracte  s’estarà al disposat  a l’article 
156.3 del TRLCSP, que estableix que la formalització del contracte no es podrà efectuar abans 
que transcorrin 15 dies hàbils a comptar de l’endemà del dia que es tramiti  la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats. Transcorregut dit termini si no s’ha interposat el recurs, 
l’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en el termini no 
superior a 5 dies naturals a comptar des del següent a aquell que hagi rebut el requeriment.  
En el cas, que s’hagi interposat el recurs, la interposició d’aquest comportarà la suspensió 
automàtica de l’adjudicació i dur aparellada la suspensió de la formalització del contracte fins 
que s’aixequi la suspensió 
 
Manacor, 1 de juny de 2017 
El batle , per delegació de firma     N’he pres nota 
(Decret 2863/2015)      La secretària general acctal. 
 
 
 
 
 
Isabel Febrer Gelabert      Isabel M. Fuster Fuster 


