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DDeeppaarrttaammeenntt  
eemmiissssoorr::  

Secretaria 

PPrroocceeddiimmeenntt::  Cont. Serveis  Negociat Sense Publicitat 
NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  SNS2013/000267 
AAssssuummppttee::  Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació 

definitiva del Contracte de serveis per la prestació del servei 
de neteja en diversos centres educatius i culturals 

 
La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 15/01/2014, va adoptar el següent 
acord: 

“Tramitat l’expedient de contractació i emès informe per part dels serveis tècnics 
municipals de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el plec de 
condicions; 

En data 4 de desembre de 2012 la Mesa de Contractació va aprovar la proposta 
d’adjudicació del contracte de serveis, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, per a la prestació dels servei de neteja en diversos centres educatius i 
culturals a l’entitat “CENTRE D’INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR S.L.”. 

En data 23 de desembre de 2013 (registre d’entrada núm. 13.182) l’entitat “Centre 
d’Integració Social Balear S.L.” , va presentar la documentació requerida, per això 
procedeix l’adjudicació del contracte de serveis, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, per a la prestació del servei de neteja de diversos centres educatius 
i culturals, per la qual cosa se sotmeten a la Junta de Govern les següents 
PROPOSTES D’ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Joana Coli Corró, Tècnica d’Educació i 
Cultura, que s’adjunta a aquesta proposta. 

SEGON.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte 
de serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la prestació del 
servei de neteja en diversos centres educatius i culturals i en conseqüència aprovar 
l’adjudicació del contracte a l’entitat “CENTRE D’INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR 
S.L.” sota les següents condicions: 

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu hora per servei 
ordinari de treballador de neteja amb el material inclòs per la neteja: 12,94 euros, 
IVA exclòs, amb un import màxim de licigtació de catorze mil cent quatre euros amb 
seixanta cèntims (14.104,60.-) IVA exclòs, per una anualitat del contracte. 

2.- Altres condicions l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment 
al projecte i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa a les millores. 
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TERCER.- Facultar al Sr. Batle-President per a la signatura del contracte. 

QUART.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractista”. 
 
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el 
plec de condicions i l’art.137 de l’LCSP. 
 
Inca, 24 de gener de 2014  
 
El batle-president 
 
 
 
 
 
 
 
SSiiggnn..  Rafel Torres Gómez 
 
 
 
 


