
MARC RIGO MANRESA, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,
     
CERTIFIC: Que segons l'

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DIA 24 DE NOVEMBRE 
DE 2015  
     
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:
     
“Vist l'expedient tramitat en procediment obert i tramitació ordinària per a la contractació del 
servei de neteja d'edificis municipals, amb un pressupost màxim de licitació de 79.440,00 € 
anuals, més l'IVA de 16.682,40 € i un termini d'1 any prorrogable per 1 any més, al qual es 
varen presentar les següents proposicions admeses i amb el següent resultat:

➢ PLICA NÚM. 1: Presentada per BALEARES DE LIMPIEZAS, SA, que es compromet a 
realitzar el servei de conformitat al següent:

– preu: 74.397,41 € anuals, més l'IVA  de 15.623,46 €, i una ampliació de l'horari del 
servei de forma gratuïta de 200 hores anuals.

– Planificació del servei i metodologia de treball, relació de mitjans materials i millores:

La planificació de les hores destinades a cada edifici s'adapten a les necessitats de cada un 
d'ells, això indica que se coneixen els edificis. Ara bé no especifica les tasques a realitzar en 
cada un. En alguns edificis proposen treballar-hi fora de l'horari d'atenció a públic. Destina 6 
hores  d'encarregat  per  control  de  les  tasques.  Exposa  clarament  el  seu  pla  de  treball, 
d'autocontrol i comunicació amb l'Ajuntament. La capacitat de resposta la proposen de màxim 
2 hores en qualsevol moment de l'any. Els productes per emprar compleixen tots els requisits, 
el pla de gestió de residus compleix els mínims i es detallat però no preveu el reciclatge dels 
cartutxos de tinta. Els mitjans materials són correctes i estan ben detallats, es troba a faltar 
l'especificació de la neteja de vidres de difícil accés. I referent als contenidors de reciclatge 
ofertats,  indicar que els  destinats  als  halls  són molt  adequats  però els  interiors  són molt 
grossos i inadequats. 

➢ PLICA NÚM. 2: Presentada per LIMPIEZAS BRILLO, SL, que es compromet a realitzar 
el servei de conformitat al següent:

– preu: 69.698,88 € anuals, més l'IVA de 14.636,76 €, i una ampliació de l'horari del 
servei de forma gratuïta de 52 hores anuals.

– Planificació del servei i metodologia de treball, relació de mitjans materials i millores:

L'empresa  ha  mostrat  clarament  el  seu coneixement  dels  edificis  en la  presentació  de la 
planificació de les tasques, però queda un poc just en el nombre d'hores totals. Especifica 8 
hores d'encarregat per a supervisar les tasques, però no són reals ja que hi venen inclosos els 
desplaçaments partint de l'oficina ubicada a Palma. Ens indiquen clarament la metodologia a 
seguir  en  la  planificació  d'autocontrol  i  en  la  comunicació  amb l'Ajuntament,  que en  cas 
d'urgències indiquen un temps màxim de 2 hores de resposta amb dos telèfons de contacte 
durant tot el contracte. Els productes reuneixen les condicions, són correctes i en el Pla de 
gestió de residus inclouen tots els requisits mínims més el reciclatge dels cartutxos de tinta. 
Pels mitjans materials no presenta cap fitxa tècnica i els contenidors que proposen com a 
millora no són adequats per l'estètica desitjada. 

➢ PLICA NÚM. 3: Presentada per ISLA CENTINELA, SL, que es compromet a realitzar el 



servei de conformitat al següent:
– preu: 65.780,00 € anuals, més l'IVA del 21%, i una ampliació de l'horari del servei de 

forma gratuïta de 100 hores anuals.
– Planificació del servei i metodologia de treball, relació de mitjans materials i millores:

En la proposta de Isla Centinela, se presenta un nombre d'hores important i se defineixen 
tasques generals a realitzar però no la distribució del temps ni les tasques per edificis.  Se 
presenten mínim 4 hores setmanals d'encarregada per controlar els treballs. Com a sistema 
d'autocontrol i comunicació amb el representant de l'Ajuntament, no informa de com ni amb 
quina freqüència realitzarà els controls, sí  informa que en cas d'urgències, la capacitat de 
resposta és de màxim 3 hores a qualsevol hora. Dels productes de neteja, se nombren els 
productes,  però  no  presenten  cap  fitxa  ni  cap  documentació  gràfica  que  faciliti  la  seva 
identificació. El pla de gestió de residus és molt senzill  i  no especifica ni informa sobre la 
formació  del  personal.  Els  mitjans  materials  se  comenten  de  manera  molt  senzilla  i  poc 
explícita. I referent a les millores no se defineixen els contenidors ni la quantitat. 

➢ PLICA NÚM. 4: Presentada per RAMCON, SA, que es compromet a realitzar el servei 
de conformitat al següent:

– preu: 70.620,69 € anuals, més l'IVA de 14.830,34 €, i una ampliació de l'horari del 
servei de forma gratuïta de 500 hores anuals.

– Planificació del servei i metodologia de treball, relació de mitjans materials i millores:

En la proposició de l'empresa Ramcon, SA, se presenta una planificació de treballs concrets 
per a cada edifici indicant les tasques, freqüència i estris necessaris per a cada edifici. Això 
vendrà supervisat per 720h anuals d'encarregat i el pla d'autocontrol i comunicació amb el 
representant  de  l'ajuntament  queda ben definit  i  amb contacte  directe  amb el  supervisor 
assignat per l'empresa i amb una capacitat de resposta en casos d'emergència d'una hora. En 
canvi referent als productes, les defineix però no se presenta cap fitxa ni cap documentació 
gràfica, el que sí queda molt ben definit és el pla de gestió de residus. Dels mitjans materials i 
subministres no s'informa sobre el paper higiènic ni sobre l'eixuga mans i de les millores, les 
papereres de despatxos són correctes, la resta no són molt estètiques.

➢ PLICA  NÚM.  5:  Presentada  per  KLÜH  LINAER  ESPAÑA,  SL,  que  es  compromet  a 
realitzar el servei de conformitat al següent:

– preu: 75.977,26 € anuals, més l'IVA de 15.955,22 €, i una ampliació de l'horari del 
servei de forma gratuïta de 600 hores anuals.

– Planificació del servei i metodologia de treball, relació de mitjans materials i millores:

Se planifiquen els treballs a realitzar segons el plec, amb un nombre total d'hores  inferior a la 
mitja de la resta d'ofertes, tot i que sembla coneixen les instal·lacions. Proposen treballar de 
torn de tarda. En el pla d'autocontrol no informa de com ni quan se realitzaran els controls, en 
canvi  sí  s'indica  que la  capacitat  de  resposta  en  cas  d'emergències  es  de  una hora,  els 
productes a utilitzar se presenten detallats i reuneixen els requisits. En el pla de gestió de 
residus, s'informa de les actuacions però no planifica ni indica cursos de formació. Referent als 
mitjans, no presenten res de subministrament (paper higiènic, sabó de mans, tovalloles). Els 
contenidors presentats dintre les millores són correctes. 

➢ PLICA NÚM. 6: Presentada per EULEN, SA, que es compromet a realitzar el servei de 
conformitat al següent:

– preu: 63.503,72 € anuals, més l'IVA de 13.335,78 €, i una ampliació de l'horari del 



servei de forma gratuïta de 500 hores anuals.
– Planificació del servei i metodologia de treball, relació de mitjans materials i millores:

La planificació dels treballs presentada indica que no es coneixen gaire be les necessitats dels 
edificis, tampoc s'especifica les hores d'encarregat que es destinaran al seguiment del servei. 
En canvi el pla d'autocontrol i comunicació és molt clar i presenta plantilles tipus per realitzar 
el seguiment, en la capacitat de resposta en cas d'alguna urgència s'especifica diferents tipus. 
Dels productes de neteja, les defineix però no presenta cap fitxa ni cap documentació gràfica. 
El pla de residus, informa sobre els cursos a realitzar pel personal però no planifica la gestió 
del servei. No presenta informació sobre el material de subministrament però sí especifica el 
sistema que utilitzaran per netejar els vidres de difícil accés. Les papereres presentades no 
són considerades apropiades. 

Vista la proposta de la Mesa de Contractació, de conformitat amb l'informe tècnic, en virtut de 
la  qual  es  considera  que es  pot  adjudicar  la  contracta  del  servei  de  neteja  de  d'edificis 
municipals a l'empresa EULEN, SA, en base a l'oferta presentada i a la següent puntuació total 
de cada una de les empreses:

LICITADOR OFERTA TÈCNICA OFERTA 
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ TOTAL

EULEN, SA 25,50 58,33 83,83

RAMCON, SA 33,00 36,00 69,00

ISLA CENTINELA, SL 21,25 44,52 65,77

LIMPIEZAS BRILLO, 
SL

30,00 31,43 61,43

BALEARES DE 
LIMPIEZAS, SA

31,25 19,15 50,40

KLÜH LINAER 
ESPAÑA, SL

25,50 20,86 46,36

La Junta de Govern Local, en sessió de dia 10 de novembre de 2015, va requerir a l'empresa 
EULEN,  SA,  licitador  a  favor  del  qual  la  Mesa  de  Contractació  va  formular  proposta 
d'adjudicació,  de  conformitat  amb l'informe tècnic,  perquè constituís  la  garantia  definitiva 
equivalent al 5% de l'import d'adjudicació de la contracta i aportàs la documentació prevista a 
la clàusula 20.2, 20.3 i 20.5 del plec de clàusules administratives particulars.

Atès que dia 23 de novembre de 2015, EULEN, SA, ha presentat la documentació requerida.

Atès que el procediment s'ha desenvolupat de conformitat amb els articles 109, 110, 115 i 116 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

D’acord  amb  l'establert  als  arts.  151.4,  154.1  i  154.2  del  TRLCSP,  l'adjudicació  i  la 
formalització dels contractes la quantia dels quals sigui superior a les quantitats indicades a 
l’article 138.3 es publicarà al perfil del contractant (art. 53) de l’òrgan de contractació, i si és 
superior a 100.000 €, la formalització es publicarà a més al BOIB.

Examinat l'expedient i documentació que l'acompanya, i d'acord amb aquesta i amb allò que 



estableix l'article 151.3 del TRLCSP, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer. Adjudicar  la  contracta  del  servei  de  neteja  d'edificis  municipals,  a 
l'empresa EULEN, SA, de conformitat al següent:

– Preu: 63.503,72 € anuals, més l'IVA de 13.335,78 €.
– Ampliació de l'horari del servei: 500 hores anuals gratuïtes pels centres adscrits en el 

contracte.
– Planificació del servei i metodologia de treball, de conformitat a la proposició tècnica 

presentada per l'empresa.
– Relació de mitjans materials, de conformitat a la proposició tècnica presentada per 

l'empresa.
– Millores, consistents en el subministrament de 36 papereres i 24 recipients pel foment 

de recollida selectiva de residus. 

Segon. Requerir a l'adjudicatari  per a que formalitzi el contracte administratiu 
corresponent, dintre dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de 
l’adjudicació, d'acord amb el disposat a l'art. 156.3 del TRLCSP.

Tercer. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la formalització del 
contracte al perfil del contractant. 

Quart. Notificar aquest acord a tots els licitadors, al responsable del contracte i 
als departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals.

Cinquè. Facultar el Batle per a que pugui signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents.”

I perquè tengui els seus efectes, firm la present certificació, amb el vistiplau del batle d'aquest 
Ajuntament, a Felanitx, dia 25 de novembre de 2015.
     
                 Vist i plau
          El batle

            Joan Xamena Galmés


