
 
 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tel. 971653002 / fax 971642231 

Plaça Major, 12 

07650 Santanyí – Illes Balears 

 

 1 

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DE 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ 

D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A SANTANYÍ 

 

1. OBJECTE  DEL CONTRACTE, NORMES APLICABLES I FORMA 

D´ADJUDICACIÓ 

 

1.1. L’objecte del contracte és la realització de les obres de reforma i ampliació 

d'instal·lacions esportives al  nucli de Santanyí, d'acord amb el projecte tècnic 

realitzat pels arquitectes Bernat Ferrer Pons i Juan P. Cotoner Cerdó. Així mateix, 

també forma part d'aquest licitació i constitueix part d'aqueta obra que també s'ha 

d'executar, el projecte de les instal·lacions realitzat per l'entitat "Engineers Assesors 

S.L."  

 

1.2. Aquest contracte està comprès en l'article 6 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l'execució d'aquest contracte ha 

d’adequar-se a les condicions que figuren en el contracte, en aquest Plec, en el Plec 

de prescripcions tècniques i en el projecte aprovat prèviament, documents que tenen 

caràcter contractual. 

 

Tendran caràcter contractual els plànols, el Plec de prescripcions tècniques, la memòria 

pel que fa a la descripció dels materials bàsics o elementals que formin part de les 

unitats d’obra, els quadres de preus, l’estudi de seguretat i salut, el programa de treball 

del projecte i, si escau, el que presenti l’adjudicatari, una vegada aprovat per 

l’Administració, així com l’acta de comprovació del replanteig, que s’ha d’incorporar 

al contracte després d’haver-se formalitzat.  

 

 

2. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
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2.1 L’òrgan de contractació és la Batlia de l'Ajuntament de Santanyí 

  

2.2 L’òrgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en 

conseqüència, té les prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereix el 

compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i 

determinar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que 

respecte d’això dicti seran executius, sense perjudici del dret del contractista a la seva 

impugnació davant la jurisdicció competent. 

 

3. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ 

 

3.1 La contractació que s’ha de dur a terme es tipifica com a contracte d’obres de 

caràcter administratiu, de conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 19 del text 

refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant TRLCSP), aprovat per 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i queda sotmesa a la Llei 

esmentada, així com al Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en la 

mesura que continuï vigent, i al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 

desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 

o a les normes reglamentàries que els substitueixin (d’ara endavant normativa de 

desenvolupament del TRLCSP), al Plec de clàusules administratives generals vigent i 

a les clàusules contingudes en aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

 

3.2 Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del 

contracte, i els efectes d’aquesta, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords 

del qual posaran fi a la via administrativa, i seran immediatament executius. Es poden 

recórrer en via administrativa o ser impugnats mitjançant recurs contenciós 

administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció 

esmentada.  

 

3.3 L’obra s’adjudicarà per procediment obert, mitjançant oferta econòmicament 

més avantatjosa i amb diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb el que estableix 
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el TRLCSP i   el RGLCAP. 

 

 

4. PRESSUPOST 

 

4.1. El pressupost de licitació màxim d’aquesta obra és de 967.892,19 € exclòs 

l'IVA, que ha de suportar l'Administració, i podrà ser modificat a la baixa com a 

conseqüència d'aquest procés de licitació.  

 

L'import corresponent a l'IVA  es de 203.257,36 € i l'import total del contracte és de               

1.171.149,55 € IVA inclòs.  

 

Aquest pressupost total de 1.171.149,55 € IVA inclòs, es distribueix amb tres 

anualitats de la forma següent: 

 

Distribució plurianual: 

 

— Any 2014 (6,25%):  73.196,84  euros. 

— Any 2015 (50,00%):  585.574,78  euros. 

— Any 2016 (43,75%): 512.377,93  euros. 

 

La baixa econòmica resultant d’aquest procés de licitació s’aplicarà preferentment a 

l’anualitat 2016 i s’incrementarà l’execució de l’obra dins l’anualitat 2015 sempre 

que el Pla d’obra ho permeti.     

 

4.2. El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 88.1 del 

TRLCSP és de 1.064.681,41 €. 

 

5. FINANÇAMENT PER ANUALITATS 

 

El crèdit pressupostari disponible, suficient i adequat per fer front a la despesa del 

contracte queda distribuït en les anualitats següents 
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5.1. 

 

ANY 2014 2015 2016 

IMPORT   73.196,84 € 585.574,78 € 512.377,93 €  

APLICACIÓ 201434262241 201534262251 201634262261 

TOTAL DESPESA                                1.171.149,55 € IVA inclòs 

 

Per això, per a l’anualitat del present exercici el crèdit disponible serà de 73.196,84 

euros, finançat a càrrec de l’aplicació pressupostària 201434262241. 

 

En conseqüència amb el caràcter plurianual de la inversió i els compromisos de 

despesa per a exercicis futurs, la Corporació assumeix el compromís d’incloure en 

els pressupostos dels exercicis 2015 a 2016 els imports corresponents a cada 

anualitat, excepte que s’anticipés el finançament previst, en el cas del qual 

s’incorporaria al pressupost de l’any corresponent mitjançant l’oportuna 

modificació pressupostària i reajustament d’anualitats. 

 

5.2. A tots els efectes, s’entendrà que el pressupost aprovat per l’Administració, 

comprèn  totes les despeses  directes i  indirectes que el contractista hagi de  

realitzar per a  la normal execució  de l’obra contractada, les taxes  per a la prestació 

dels  treballs i qualssevol altres que resultin d’aplicació segons  les disposicions 

vigents, i tota altra classe d’imposts i llicències tant municipals, provincials com  

estatals. 

Així mateix, el contractista haurà d’assumir tot el cost corresponent a la legalització 

i obtenció dels oportuns butlletins, permisos i llicències que facin falta per a 

l’efectiva posada en funcionament de totes les instal·lacions incloses en l’obra, així 

com també el pagament de les taxes corresponents.  

 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d’execució total de les obres és de 19 mesos, de conformitat amb el 

programa de treball que conté el projecte d’obra aprovat per l’òrgan de contractació. 
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Aquest programa de treball contempla que l'execució del projecte es realitzi durant 

els anys 2014, 2015 i 2016, de la següent forma: 

 

-Any 2014.................................................duració obres previstes 6 setmanes.  

- Any 2015..................................................duració obres previstes 46 setmanes. 

-Any 2016..................................................duració obres previstes 24 setmanes 

  

Aquest programa de desenvolupament dels treballs o pla de l'obra és de caràcter 

totalment indicatiu com exigeix l'article 123 e) del TRLCSP  i podrà ser modificat 

com a conseqüència de la licitació.  

 

El termini d’execució del contracte d’obres s’inicia amb l’acta de comprovació del 

replanteig, que es farà de forma immediata a la signatura del contracte per poder, si 

és possible, executar la part corresponent a aquesta anualitat. En tot cas, si no fos 

possible  executar la totalitat de les obres previstes dins la anualitat 2014, per falta 

de temps, a causa que aquest  procés de licitació es prologués en el temps, el 

contractista podrà fer un aplec  de materials d’acord amb el que disposa l’article 

232.2 del TRLCSP, per l’import del crèdit restant.   

 

 

7. REVISIÓ DE PREUS 

 

No es preveu revisió de preus.  

 

 

8. CAPACITAT PER CONTRACTAR  

 

8.1 Poden contractar amb l’Administració les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres que, amb plena capacitat d’obrar, no es trobin compreses en 

alguna de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP. 
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Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions 

dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, 

d’acord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar 

d’una organització amb elements personals i materials suficients per a l’execució 

deguda del contracte. 

 

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea tenen capacitat per 

contractar sempre que, d’acord amb la legislació de l’Estat en el qual estiguin 

establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l’objecte del 

contracte. 

 

Poden contractar amb l’Administració les unions d’empresaris que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització en 

escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el contracte al seu favor. 

 

8.2 Per contractar amb l’Administració, les persones físiques o jurídiques han 

d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, quan ho 

exigeixi el TRLCSP, estar degudament classificades. 

 

Atesa la quantia del present contracte i de conformitat amb el que preveu l’article 

25.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, encara en vigor tal com 

estableix la disposició transitòria quarta del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a 

contractar és requisit indispensable que l’empresari disposi de la classificació 

següent:  

 

 Grup:  C    Subgrup: 2 Categoria: d 
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8.3 Els empresaris han de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, si 

escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del contracte.  

 

8.4 No poden concórrer a la licitació les empreses que han participat en l’elaboració de 

les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d’aquest contracte, sempre 

que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o pugui 

suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de les empreses licitadores.  

 

8.5 Les persones que contractin amb l’Administració podran fer-ho per si mateixes o 

mitjançant la representació de persones degudament facultades per fer-ho.  

 

8.6 Les empreses d’estats no pertanyents a la Unió Europea han de tenir sucursal 

oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves 

operacions i han d’estar inscrites en el Registre Mercantil.  

 

8.7 Si durant la tramitació del procediment i abans de l’adjudicació es produeix 

l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, excisió o per la 

transmissió del seu patrimoni empresarial, la succeirà en la seva posició en el 

procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’excisió o 

l’adquirent del patrimoni, sempre que compleixi les condicions de capacitat i absència 

de prohibicions de contractar i acrediti la classificació i/o la solvència en les condicions 

exigides en aquest Plec per participar en el procediment d’adjudicació. 

 

 

9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ  

 

L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert, de 

conformitat amb el que estableixen els articles 157 a 161 del TRLCSP. 

  

El contracte s’adjudicarà prenent com a base els criteris d’adjudicació que 

s’indiquen en el punt 14 d'aquest plec.  

 

La tramitació del procediment és ordinària. 



 
 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tel. 971653002 / fax 971642231 

Plaça Major, 12 

07650 Santanyí – Illes Balears 

 

 8 

  

En aquest procediment es podran dur a terme notificacions electròniques d’acord amb 

la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, els 

interessats podran designar aquest mitjà com a preferent o consentir-ne expressament 

la utilització. Amb aquesta finalitat, hauran de presentar un en el qual s’identifiqui el 

correu electrònic en què s’han de rebre els avisos de les notificacions electròniques. En 

qualsevol moment del procediment els interessats podran sol·licitar la modificació del 

sistema de notificació.  

 

 

10. GARANTIA PROVISIONAL  

 

10.1. Els licitadors han de constituir una garantia provisional per l’import que 

correspondrà al 3 % del pressupost de licitació (IVA exclòs), és a dir de  29.036,77        

€.  

 

10.2.  La garantia provisional podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes 

en l’article 96 del TRLCSP.  

 

La garantia provisional ha de constituir-se d’acord amb les normes establertes en 

l’article 103 del TRLCSP. 

 

10.3.  En el supòsit d’unions temporals d’empreses, la garantia provisional podrà 

constituir-se per una o diverses de les empreses participants en la unió, sempre que en 

conjunt s’assoleixi la quantitat exigida i garanteixi solidàriament tots els integrants de 

la unió. 

 

10.4.  La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà tornada als 

licitadors immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la 

garantia serà retinguda al licitador la proposició del qual hagi estat seleccionada per 

a l’adjudicació fins que constitueixi la garantia definitiva, i confiscada a les 

empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació. 
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11. PROPOSICIONS DELS INTERESSATS 

 

11.1. Cada interessat pot presentar només una oferta en relació amb l’objecte del 

contracte.  

 

L’empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no pot, 

al seu torn, presentar oferta individualment, ni figurar en més d’una unió temporal 

participant a la licitació.  

 

L’incompliment de les normes contingudes en els dos apartats anteriors donarà lloc a 

la no-admissió de cap de les ofertes subscrites pel licitador. 

 

Una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició 

de recursos sense que se n’hagin interposat, la documentació general dels licitadors 

o candidats que no hagin resultat adjudicataris quedarà a la seva disposició en les 

oficines de l’òrgan de contractació. En el cas que la documentació no es retiri en el 

termini de sis mesos, s’entendrà que la persona interessada hi ha renunciat i l’òrgan 

de contractació quedarà facultat per destruir-la. 

 

La presentació de proposicions diferents per empreses vinculades suposarà 

l’exclusió del procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes 

formulades. Això no obstant, si sobrevingués la vinculació abans de la conclusió del 

termini de presentació d’ofertes,  podrà subsistir l’oferta que determinin de comú 

acord les esmentades empreses. 

 

11.2.  La presentació de proposicions pressumeix per part del licitador l’acceptació  

incondicionada de les clàusules d’aquest   plec i la declaració  responsable que 

reuneix  totes i cadascuna  de les condicions exigides per contractar amb  

l’Administració. 

 

11.3. Els licitadors presentaran tres sobres tancats  i  signats  per ells  mateixos  o 

per la persona que els representi, en què s'indicaran, a més de la raó social i 

denominació de l'entitat  concursant, el títol de les obres a executar i contindran:  
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• Sobre «A»: Documentació administrativa.  

 

• Sobre «B»: Proposició econòmica i documentació referent als criteris de  

valoració quantificables de forma automàtica.  

 

• Sobre «C»: Documentació referent als criteris d’adjudicació ponderables a  

través de judicis de valor i altra documentació tècnica.  

  

 

11.3.1. SOBRE A. Documentació  administrativa 

 

Aquest sobre A, haurà de contenir: 

 

a) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional de 29.036,77 € 

d'acord amb el que disposa el punt 10 d'aquest plec. 

 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment 

per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent: 

 

 

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del TRLCSP, s’estableix que els 

licitadors podran aportar una declaració responsable que indiqui que acompleix 

totes les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració.  

 

En qualsevol cas el licitador proposat per contractar haurà d’acreditar 

prèviament a l’adjudicació del contracte la possessió i validesa de tots els 

documents exigits (punt 18 d'aquest plec). 

 

En tot cas es podrà demanar en qualsevol moment anterior a la proposta 

d’adjudicació que els licitadors aportin la documentació relativa al compliment de 

les condicions establertes per a ser adjudicatari d’aquest contracte.   
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Aquesta declaració responsable es realitzarà d’acord amb el model següent: 

 

 

 

MODEL GENERAL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

En/na ......................................................................................................................, 

amb NIF................................, en qualitat de ............................................................... 

i en nom i representació de l'empresa ...................................................................., 

segons escriptura pública autoritzada davant notari 

......................................................................, en data ...................................... i amb 

número de protocol...................................../o document, NIF núm. 

................................., domiciliada a................................................... carrer 

........................................................, núm. ................., 

 

DECLARO responsablement, en virtut de les facultats de representació que 

ostento, el següent: 

 

L’empresa que represento compleix les condicions previstes legalment i exigides en 

el plec per contractar amb l’Ajuntament de Santanyí les obres 

de........................................................................................................................ i 

sol·licita participar  en el procediment de contractació. 

 

L’objecte social de l’empresa licitadora, segons els seus estatuts, és el següent: 

(sols per a persones jurídiques): 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.................................................................................(descripció breu i succinta).  

 

Que l’empresa que represento es troba al corrent de les obligacions tributàries, de 

Seguretat Social i no té deutes vençuts amb l’Ajuntament de Santanyí, amb el 

compromís, en cas de ser classificada la nostra oferta com la més avantatjosa, 

d’aportar les certificacions justificatives abans de l’aprovació de l’adjudicació.  
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Que l’empresa que represento en cas de resultar adjudicatària, es compromet a 

aportar durant l’execució del contracte, tota la documentació acreditativa del 

compliment de les obligacions establertes en els plecs de clàusules administratives. 

 

Que reuneix totes les condicions exigides en la present contractació i en particular 

disposa de la classificació exigida que és la següent: 

 

 Grup:  C    Subgrup: 2 Categoria: d 

  

Així mateix fa constar respecte a la classificació, les observacions següents: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Així, no es troba inclòs en cap de les circumstàncies que impedeixin contractar amb 

l'Administració Pública que determina l'article 60 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, i es compromet en prova d'això, en el cas de ser 

proposat o declarat adjudicatari, a atorgar la declaració expressa i responsable a 

què fa referència el Plec de Clàusules Administratives Particulars, a aportar-ne la 

documentació exigida al mateix.  

 

Que, l'empresa que represento compleix estrictament, en relació als seus 

treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la 

normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la 

salut amb el compromís de presentar la documentació necessària i suficient que 

justifiqui la veracitat de la declaració anterior. 

 

Que en concordança a la Disposició Addicional 15ª del Text refós de la Llei de 

Contractes el Sector Públic, i el plec de clàusules administratives particulars, les 

comunicacions i intercanvi d’informació, necessaris per a la resolució  del 

procediment de contractació, inclòs els actes d’adjudicació, es pot realitzar a 

l’adreça electrònica ...........@.............  
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Que l’empresa que represento es compromet a presentar davant el servei gestor de 

l’expedient, la Mesa de Contractació i en tot cas si és cridat a l’adjudicació del 

contracte tota la documentació acreditativa de la seva personalitat, capacitat i 

solvència. 

 

Sols en cas d’empreses estrangeres: Que l’empresa que represento es sotmet a la 

jurisdicció del jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 

incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que li pogués correspondre. 

(Data i signatura i segell de l’empresa licitadora) 

 

 

11.3.2. SOBRE B. Documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que 

depenguin d'un judici de valor  

 

Contendrà tots aquells documents que permetin valorar les condicions de les ofertes 

segons els criteris de valoració que depenguin d'un judici de valor establerts al punt 

14 B d’aquest plec de clàusules administratives particulars. 

 

 

ADVERTÈNCIA 

La documentació que conté/enen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure 

cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la 

proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de 

forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica 

l’exclusió de la licitació. 

 

 

 

11.3.3. SOBRE C. Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als 

criteris d'adjudicació que depenguin d'una fórmula matemàtica 
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Contendrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 

avaluables de forma automàtica establerts al punt 14 A d'aquest plec de clàusules 

administratives particulars.  

 

L’oferta econòmica haurà  de ser redactada conforme al model que s’inserta a 

continuació: 

 

"En/Na...............................................................................................................

....... amb NIF núm. ....................................., en nom propi / en representació 

de l’empresa ................................................................................................, 

CIF núm. ........................................., domiciliada a ........................................ 

carrer .............................................................................................................., 

núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  

contractació relativa a L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I 

AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A SANTANYÍ, es 

compromet a portar-la a terme amb subjecció al projecte tècnic, i els plecs 

de prescripcions tècniques particulars i de clàusules Administratives 

particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat total de 

….................................................…….……………….. euros, IVA exclòs. (La 

quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).  

 

L’import de l’IVA, al ......... %., és de ................ €. 

 

Per això, el total del preu ofertat IVA inclòs és de ...................... € 

 

 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

 

 

 

L’oferta referent a la garantía haurà  de ser redactada conforme al model que 

s’inserta a continuació: 
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"En/Na...............................................................................................................

....... amb NIF núm. ....................................., en nom propi / en representació 

de l’empresa ................................................................................................, 

CIF núm. ........................................., domiciliada a ........................................ 

carrer .............................................................................................................., 

núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  

contractació relativa a L'EXECUCIÓ DE LES OBRES REFORMA I 

AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A SANTANYÍ, es 

compromet a portar-la a terme amb subjecció al projecte tècnic, i els plecs 

de prescripcions tècniques particulars i de clàusules Administratives 

particulars, que accepta íntegrament, i OFEREIX UN PERÍODE DE 

GARANTIA DE LES ESMENTADES OBRES DE ..........................anys més, 

al marge de l'any de garantía obligatori.  

 

Així,  EL TEMPS TOTAL  de garantia de l'obra serà de.........................anys. 

 

 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

 

Cada licitador no podrà presentar més que una sola proposició, sigui quin sigui  el 

nombre de dependències allà on aquesta  pugui  ser presentada. Tampoc no podrà 

subscriure cap  proposta en agrupació temporal amb  altres, si ho  ha fet  

individualment.  La contravenció d’aquest  principi  donarà  lloc  automàticament  a 

la desestimació de totes  les  presentades per ell. 

 

11.3.4. Termini i lloc d’entrega  

 

Els  sobres abans  ressenyats, s'hauran de presentar al Registre General de 

l'Ajuntament de Santanyí,  situat a la plaça Major núm. 12 de Santanyí,  a  hores  

d’oficina (de les 9'00 a 14'00 hores),  durant  el termini  de 26 dies naturals, 

comptats des del següent  al de la data  de publicació de l’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o enviats per correu dins 
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l’esmentat termini. Si el darrer dia fos festiu o dissabte el termini acabarà el següent 

dia hàbil a les 14'00 hores.  

 

Un cop  presentada una proposició  no podrà  ser retirada sota cap pretext.  

 

Quan les proposicions s’envien per correu, l’empresari  haurà de  justificar la data  

d’imposició  de la tramesa  a  l’oficina  de correus i  anunciar a l’òrgan  de 

contractació  la remissió  de l’oferta mitjançant  tèlex, fax o  telegrama en el mateix 

dia. Sense la concurrència d´ ambdós requisits no serà  admesa  la proposició  si és 

rebuda  per l’òrgan de contractació amb  posterioritat a la data d’acabament del 

termini. Transcorreguts, no obstant això, 10 dies naturals següents  a la data 

indicada  sense  haver-se rebut  la proposició,  aquesta  no serà  admesa  en cap cas. 

 

 

12. MESA DE CONTRACTACIÓ  

 

La mesa de contractació estarà integrada per:  

 

President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament de Santanyí, o 

en cas de substitució, Antonio Matas Blanch, tinent de batle de l'Ajuntament.  

 

Els vocals, que seran:  

 

Titular: Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament.  

Suplent: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.  

Titular: Aina Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament.  

Suplent: Francisca Salom Rosselló, TAE de l’Ajuntament.  

Titular: Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica de l’Ajuntament.  

Suplent: Catalina Rigo Rigo, arquitecta tècnica de l’Ajuntament  

Titular: Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal.  

Suplent: Joan Picó Rigo, TAE de l’Ajuntament.  

 

Secretari:  
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Titular: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.  

Suplent: Silvia Regina Serra Gutiérrez, funcionària de l’Ajuntament. 

  

 

13.  OBERTURA DE PROPOSICIONS I VALORACIÓ 

 

13.1. La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre 

núm. A i realitzades les esmenes i, si escau, aportats els aclariments o documents 

complementaris requerits, o transcorregut el termini que s’ha conferit a l’efecte, obrirà 

en acte públic els sobres núm. B dels licitadors admesos, que contenen la 

documentació de les proposicions relativa als criteris d’adjudicació avaluables 

mitjançant un judici de valor, d’acord amb el procediment següent: 

 

En primer lloc, el president explicarà als assistents el nombre de proposicions rebudes i 

el nom dels licitadors, comunicarà el resultat de la qualificació de la documentació 

general presentada als sobres núm. A, amb expressió dels licitadors admesos i dels 

exclosos, i de les causes de l’exclusió, i convidarà els assistents a formular les 

observacions que estimin oportunes, que es reflectiran a l’acta, però sense que en 

aquest moment la Mesa pugui fer-se càrrec de documents que no hagin estat lliurats 

durant el termini d’admissió d’ofertes o el d’esmena de defectes o omissions. 

 

A continuació, el secretari de la Mesa obrirà els sobres núm. B dels licitadors admesos, 

i llegirà la relació dels documents aportats respecte dels criteris d’adjudicació 

avaluables mitjançant un judici de valor. 

 

Conclosa l’obertura de les proposicions, es donarà per acabat l’acte públic, del 

desenvolupament del qual es deixarà constància a l’acta de la reunió de la Mesa. 

 

13.2. Una vegada la Mesa de Contractació hagi avaluat els criteris d’adjudicació, 

després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, es convocarà 

els interessats a l’acte d’obertura dels sobres núm. C. 
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Constituïda la Mesa de Contractació en la data assenyalada i iniciat l’acte públic, el 

president explicarà el resultat de l’avaluació relativa a les proposicions contingudes en 

el sobre núm. B 

 

A continuació, el secretari de la Mesa obrirà els sobres núm. C dels licitadors admesos, 

i llegirà l’oferta econòmica. 

 

Conclosa l’obertura de les proposicions, es podrà considerar acabat l’acte públic 

d’obertura de proposicions, del desenvolupament del qual es deixarà constància a 

l’acta de la reunió de la Mesa. 

 

13.3. La Mesa de Contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, després de 

sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, elevarà a l’òrgan de 

contractació la proposta d’adjudicació raonada que estimi adequada, que inclourà en 

qualsevol cas la ponderació dels criteris indicats a la clàusula  següent d'aquest plec, de 

criteris d’adjudicació del contracte. 

 

14. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més 

avantatjosa s’aplicaran els criteris de valoració  que s’assenyalen a continuació, en 

la ponderació següent: 

 

A. Criteris quantificables automàticament .................... fins a 55 punts 

 

A.1.  Millora en el preu del contracte .............................fins a  45  punts 

 

Aquesta millora en el preu es puntuarà com a màxim fins a  45  punts, 

d’acord amb la següent fórmula:  

  

Punts = (PM x OM) /OV 

Punts: els obtinguts per la proposició objecte de valoració. 

PM: puntuació màxima d’aquest barem, 45. 
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OM: preu més baix ofert de totes les proposicions presentades. 

OV: preu de la proposició objecte de valoració. 

 

A.2. Augment del termini de garantia ........................... fins a 10 punts 

 

El termini de garantia mínim és de 1 any. Aquest termini es pot millorar i es 

donarà 2'5 punts per any més, fins a un màxim de 10 punts. 

 

 

B. Criteris que depenen d’un judici de valor .................... fins 45 punts 

 

B.1. Millores ......................................................................... fins a 37 punts 

 

 

B.1.A.- Es valorarà amb un màxim de 14 punts, el subministrament i 

instal·lació de 2 envans mòbils. Les dimensions a cobrir són de 10,40 metres 

de longitud i de 3,40 metres d'altura. 

Es tracta de panells monodireccionals de 103 mm de gruix , sense guia al terra 

i penjats mitjançant un carril encastat a les jàsseres penjades de la sala 

principal. Cada parament estarà compost per 9 mòduls, dels quals 8 seran 

panells simples de 1.137,00 mm d'ample i un altre serà un panell muntant 

telescòpic de 1.137,00 d'ample . 

L'acabat d'aquests panells serà de taulers de melamina "imitació fusta" i 

l'estructura d'aquests estarà composta per perfils anoditzats mat natural . 

 

Aquesta millora està prevista i definida al projecte tècnic, però no entra dins 

aquest contracte inicialment, a no ser que sigui ofertada sense cap cost per part 

de l'Ajuntament.  

 

La descripció tècnica d'aquesta millora es troba als apartats del projecte tècnic 

següents : 

 8. Amidaments 

 9. Pressupost  
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Concretament als capítols “presupuesto parcial nº 6. 

Particiones”, partida 6.6 

 

B.1.B. Es valorarà amb un màxim de 14 punts la substitució de totes les 

plaques de policarbonat dels sis mòduls que componen  la coberta mòbil de la 

piscina. La  superfície coberta total és de 704,00 m2 en planta ( 22,00 metres x 

32,00 metres ). 

El treball consisteix a desmuntar les plaques  de  policarbonat existent i tensar 

els cables de l'estructura per tornar a quadrar els mòduls. 

També se substituiran les juntes de solapament entre els mòduls i els biulons 

de tancament a les portes mallorquines (10 biulons aprox.). 

A continuació, es procedirà a la reposició de les plaques mitjançant plaques de 

policarbonat cel·lular amb protecció UV incolor de 10mm. La superfície total 

de les plaques a reposar és de 810,00m² (135,00m² per mòdul x 6). 

 

B.1.C. Es valorarà amb un màxim de 9 punts dotar la coberta de la graderia 

d'una segona coberta lleugera per evitar possibles filtracions de l'aigua de 

pluja. 

Aquesta coberta es realitzarà mitjançant un sistema de fabricació en sec, amb 

una subestructura metàl·lica coberta amb plaques d'alumini, disposades en 

angle 25 º en la part de la graderia i paral·leles a la part superior d’aquesta, per 

facilitar la recollida d’aigües. Aquesta coberta té una superfície aproximada de 

120,00 m2 la part plana i 200,00 m2 la part inclinada. 

Aquesta segona coberta tendrà una alçada necessària per poder accedir a les 

instal·lacions que es preveuen sobre la primera coberta . 

 

Per poder puntuar en totes aquestes millores, els licitadors hauran de presentar 

una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica amb la 

corresponent descomposició i descripció de preus. 

 

En tot cas, aquestes millores no suposaran cap cost per part de 

l’Ajuntament.  
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B.2. Pla de l’obra ....................................................................... fins a 8 punts 

  

Es valorarà com a màxim fins a 8 punts la reducció  del termini d’execució de 

l’obra inicialment previst. 

 

Pel caràcter plurianual del contracte, aquesta reducció del termini de les obres 

s'haurà de dur a terme a l'any 2016 i es tendrà en compte no sols la reducció 

d’aquest termini, sinó l’adequació i viabilitat d’aquest termini amb el pla de 

l’obra detallat que haurà de presentar per a la valoració d’aquest punt el 

licitador. 

 

Es valorarà a raó de 1 punt cada setmana en la rebaixa del termini d’execució 

de l’obra relatiu a l'any 2016, amb un màxim de 8 punts.  

 

No s’admetrà cap rebaixa que superi aquest termini perquè s’entén impossible 

de complir.   

 

 

TOTAL PUNTUACIÓ POSSIBLE ...........................................  100 PUNTS 

 

 

15. EMPAT EN LA PUNTUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES  

 

En el cas que es produeixi un empat en la puntuació de les ofertes, guanyarà l’oferta 

que obtingui major puntuació en el punt A.1. de l’apartat anterior, que estableix els 

criteris de valoració.  

En el cas que l’empat continuï, guanyarà l’oferta que tengui millor puntuació al punt 

A.2, dels criteris de valoració. 

 

Si, així i tot, l’empat es manté, el procés de licitació es decidirà a favor de l'oferta 

presentada abans al Registre General.  

 

16. VARIANTS 
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No estan admeses variants del projecte 

 

17. PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

 

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o 

desproporcionada quan suposi una reducció de més del 10 unitats percentuals 

respecte a la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades en el sobre 

C. 

 

En tot cas el licitador podrà justificar la viabilitat de l’oferta, per la qual cosa es 

tramitarà el procediment establert a l’article 152 del TRLCSP. 

  

18. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA 

GARANTIA DEFINITIVA PEL  LICITADOR PROPOSAT COM A 

ADJUDICATARI 

 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 

10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que 

preveu l’article 151.2 del TRLCSP haurà de: 

 

- Acreditar la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el punt 23 d'aquest 

plec 

  

- Presentar els següents documents: 

 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 

document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 

persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament 

de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i 

l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o 

aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 

compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords 
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continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el 

corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas 

que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 

document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el 

corresponent registre oficial. 

 

Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del 

licitador sigui validada per la Secretaria de l'Ajuntament. 

 

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 

58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o 

professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  

 

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 

conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal, amb la Seguretat Social i amb 

l'Ajuntament de Santanyí 

 

c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional. 

 

L’acreditació de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

Per tal d’acreditar la solvència econòmica i financera l’empresari podrà 

acreditar-ho per un o varis dels  mitjans següents: 

 

- Certificat d’una entitat bancària on consti que el licitador té capacitat 

econòmica suficient per dur a terme aquest contracte. 

- Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos 

professionals. 
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- Si per raons justificades no es pot presentar la documentació anterior, pot 

acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol altra documentació 

que trobi oportuna, si bé en aquest cas l’Ajuntament l’haurà de considerar 

suficient, en cas contrari el licitador serà exclòs de la licitació. 

 

Per tal d'acreditar la Solvència tècnica i professional l’empresari haurà de 

presentar algun dels següents documents: 

 

Acreditació de complir amb la classificació exigida del contracte que, es la 

següent: 

 

 Grup:  C    Subgrup: 2 Categoria: d 

  

 

d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

 

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears i/o de l’Administració General de 

l’Estat, restaran eximides de presentar la documentació referida – excepció de la 

referida a la garantia definitiva, a l’habilitació professional, la solvència 

econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el 

Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la 

declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no 

han experimentat cap variació. 

 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els 

termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 

 

 

19.  CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 

 

D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el 
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caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del 

contracte. 

 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 

coneixement de la informació de referència. 

 

De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà 

divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i 

justificada, per aquests com a confidencial.  

 

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 

caràcter confidencial. 

 

 

20. CESSIÓ 

 

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin 

del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament, i de 

conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 

 

 

21. SUBCONTRACTACIÓ 

 

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, 

fins al 60 % de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a 

aquest Ajuntament del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits 

assenyalats a l’article 227 del TRLCSP 

 

22. ADJUDICACIÓ 

 

22.1 L’adjudicació del contracte s’ha de dictar en el termini màxim de quinze dies 

naturals a comptar des de l’endemà del dia d’obertura de les proposicions o de dos 



 
 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tel. 971653002 / fax 971642231 

Plaça Major, 12 

07650 Santanyí – Illes Balears 

 

 26 

mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, quan en el contracte es 

valorin, respectivament, un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris. 

 

22.2 Transcorregut aquest termini sense haver-se produït l’adjudicació, els licitadors 

podran retirar les seves ofertes i, si escau, les garanties provisionals constituïdes.  

 

22.3 L’adjudicació s’ha de dictar en qualsevol cas, sempre que alguna de les ofertes 

presentades reuneixi els requisits exigits en el Plec de clàusules, i no pot, en aquest cas, 

declarar-se deserta la licitació. 

 

Això no obstant, en els termes prevists en l’article 155 del TRLCSP, l’òrgan de 

contractació, abans de dictar l’adjudicació, podrà renunciar a subscriure el contracte 

per raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat, quan aquest pateixi de 

defectes no esmenables.  

 

22.4 Atesa la proposta de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació requerirà 

al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el 

termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà del dia en què rebi el 

requeriment, presenti la documentació que s’especifica en les clàusules 18. 

 

Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 

s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la 

mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què s’hagin classificat les 

ofertes. 

 

22.5 L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils 

següents a la recepció de la documentació. 

 

22.6 L’adjudicació del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es notificarà 

als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant 

de l’òrgan de contractació. 

 

23. LA GARANTIA DEFINITIVA  
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23.1 La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en l’article 

96.1 del TRLCSP, i dipositar-se en la Tresoreria municipal, i correspondrà al 5% 

del preu  d' adjudicació del contracte (IVA exclòs). 

  

23.2 Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el valor d’aquest 

experimenti variació, es reajustarà la garantia en el termini de quinze dies, comptats 

des de la data en què es notifiqui a l’adjudicatari la resolució de modificació del 

contracte, d’acord amb el que disposa l’article 99 del TRLCSP. 

 

23.3 En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 

exigibles a l’adjudicatari, aquest l’ha de reposar o ampliar, en la quantia que 

correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució, i, en cas contrari, incorre 

en causa de resolució. 

 

24. PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 

  

El contracte es perfecciona amb la formalització. 

 

25. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

 

25.1 L’adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini que estableix l’article 

156 del TRLCSP, el document administratiu de formalització del contracte, al qual 

s’unirà, formant part del contracte, l’oferta de l’adjudicatari i un exemplar del Plec de 

clàusules administratives particulars, del Plec de prescripcions tècniques, si escau, i del 

projecte d’obres. 

 

Quan l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris, dins el mateix termini i 

anteriorment a la signatura del contracte, haurà d’aportar escriptura pública de 

constitució com a tal i el NIF assignat.  

 

El contracte s’ha de subscriure a la seu de l’òrgan de contractació o en el lloc que 

aquest indiqui. 



 
 

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tel. 971653002 / fax 971642231 

Plaça Major, 12 

07650 Santanyí – Illes Balears 

 

 28 

 

25.2 El document en el qual es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu, i és 

títol vàlid per accedir a qualsevol registre públic. 

 

Això no obstant, el contracte es formalitzarà en escriptura pública quan així ho 

sol·liciti el contractista, i aniran a càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament. 

 

25.3 Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el 

termini indicat, l’Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva 

de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, hagi exigit. 

 

Si les causes de no-formalització són imputables a l’Administració, s’ha d’indemnitzar 

el contractista dels danys i els perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 

 

25.4 Quan el contracte impliqui l’accés del contractista a fitxers que continguin 

dades de caràcter personal, del tractament dels quals no en sigui responsable en el 

sentit de l’article 3.d de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 

tractament, als efectes establerts en aquesta Llei orgànica i la seva normativa de 

desenvolupament. 

 

L’accés no es considerarà comunicació de dades, ja que és necessari per a la 

realització de la prestació de l’objecte del contracte. 

 

En tot cas i quan el contractista tingui accés a fitxers en els quals constin dades de 

caràcter personal, del tractament dels quals no sigui responsable, serà necessari que 

en el contracte, o en un document independent, s’incloguin les clàusules necessàries 

per tal de regular l’accés esmentat, en els termes i amb el contingut prevists en la 

LO 15/1999 i la seva normativa de desenvolupament, sense perjudici del 

compliment dels altres requisits establerts en la disposició addicional 26 del 

TRLCSP. 

 

26. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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26.1 Comprovació del replanteig  

 

En el termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de 

la data de la seva formalització, llevat de casos excepcionals, l’Administració 

comprovarà, en presència del contractista, el replanteig realitzat prèviament a la 

licitació, d’acord amb el que estableix l’article 229 del TRLCSP i la normativa de 

desenvolupament. 

 

Quan, a judici del facultatiu director de les obres, i sense reserva del contractista, el 

resultat de la comprovació del replanteig demostri la possessió i disposició real dels 

terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, el director de l’obra donarà 

l’autorització per iniciar-les, i es farà constar aquest aspecte explícitament a l’acta 

estesa, de l’autorització de la qual quedarà notificat el contractista pel fet de 

subscriure-la, i es començarà a comptar el termini d’execució de les obres des de 

l’endemà del dia de la signatura de l’acta.  

 

En el supòsit que la contractació inclogui la redacció del projecte d’obres, l’execució 

de les obres quedarà condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig per 

l’Administració del projecte presentat pel contractista. 

 

26.2. Programa de treball 

 

De forma immediata a la formalització del contracte, es realitzarà un programa de 

treball relatiu a l'execució de les obres amb els reajustaments que siguin necessaris. 

 

El programa de treball no podrà introduir cap modificació en les condicions 

contractuals, si bé podrà proposar reducció en el termini total i modificacions en els 

terminis parcials d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de 

l’Administració permetin fer els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar 

d’aquestes modificacions, i sense que, en cap cas, pugui suposar increment del 

pressupost total d’adjudicació de l’obra. 
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Una vegada aprovat el programa de treball,  s’incorporarà al contracte, i es practicarà, 

si escau, el reajustament d’anualitats corresponent. 

 

26.3.  Senyalització d’obres  

 

El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, els senyals necessaris per indicar 

l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de perill 

possible a causa de la marxa d’aquests, tant en la zona esmentada com en els límits i 

voltants. 

 

El contractista està obligat a més a instal·lar tota la senyalització exigida en les 

disposicions vigents o que indiqui el director facultatiu de l’obra, així com els cartells 

anunciadors de les obres, d’acord amb les especificacions tècniques que determini 

l’òrgan de contractació. 

 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre 

instal·lacions de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat.  

 

Les despeses que origini la senyalització aniran a compte del contractista. 

 

 

26.4. Direcció de l’obra i delegat del contractista 

 

L’Administració, a través del director facultatiu nomenat a aquest efecte, ha 

d’inspeccionar, comprovar i vigilar la correcta realització de l’obra contractada, i ha 

d’emetre les ordres i instruccions al contractista per mitjà del delegat d’obra. 

 

El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i acceptada 

per l’Administració. 

 

26.5. Responsable del contracte 
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Sense perjudici de la direcció facultativa de les obres, l’òrgan de contractació podrà 

designar una persona física o jurídica, vinculada a l’ens contractant o externa a 

aquest, com a responsable del contracte, que en supervisarà l’execució i comprovarà 

que la seva realització s’ajusta al que estableix el contracte, i adoptarà les decisions i 

donarà al contractista les ordres i instruccions necessàries a fi d’assegurar la realització 

correcta de la prestació pactada.  

 

En particular, corresponen al responsable del contracte les atribucions següents: 

- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que s’han d’imposar al 

contractista en cas d’incompliments del contracte imputables a aquest.  

- Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes.  

 

El responsable del contracte és el que figura, si escau, en la portada d’aquest Plec, a 

qui correspon, per tant, la direcció i inspecció de l’execució del contracte, i pot ser 

auxiliat per col·laboradors que integraran l’equip de direcció. 

 

26.6. Obligacions del contractista 

 

El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en 

aquest Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions 

tècniques, i en el projecte que serveix de base al contracte, així com a les contingudes 

en la resta de documents contractuals, i d’acord amb les instruccions que en 

interpretació tècnica del projecte donin al contractista, el director facultatiu de les obres 

i, si escau, el responsable del contracte, en l’àmbit de les seves competències.  

 

El contractista està obligat a complir el termini d’execució del contracte.  

 

Durant el desenvolupament de les obres el contractista haurà de permetre i possibilitar 

la utilització de la piscina municipal el major temps possible segons indicació de la  

direcció facultativa i de la Coordinació de seguretat i salut.  

 

 Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, 

el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir a la construcció.  
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Si l’obra s’arruïna posteriorment a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 

de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, 

aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze 

anys a comptar des de la recepció. 

 

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, sense prejudici 

de la indemnització possible que correspongui al contractista segons el que estableix 

l’article 231 del TRLCSP per als casos de força major. 

 

És obligació del contractista indemnitzar els tercers de tots els danys i perjudicis que 

els causi, ell mateix o personal o mitjans que depenguin d’ell, com a conseqüència de 

les operacions que requereixi l’execució del contracte.  

 

Si el contracte s’executàs de forma compartida amb més d’una empresa, tots 

respondran solidàriament de les responsabilitats a què es refereix la clàusula 28. 

 

El contractista haurà de complir, sota la seva responsabilitat exclusiva, les disposicions 

vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, i 

haurà de tenir al seu càrrec el personal necessari per a la realització de l’objecte del 

contracte, respecte del qual tendrà, a tots els efectes, la condició d’empresari.  

 

El personal que el contractista destini a l’execució del contracte no tindrà vinculació 

laboral o de cap altre tipus amb l’Ajuntament. Aquest personal quedarà 

exclusivament sota el poder de direcció del contractista, sens perjudici de les 

facultats que la normativa de contractació reconeix a l’òrgan de contractació.  

 

Així mateix haurà de complir les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i 

donar compliment a les actuacions que exigeix la normativa esmentada, i n’haurà 

d’informar puntualment a la direcció de l’obra.  
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El contractista haurà de guardar sigil respecte de les dades o antecedents que, no 

sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i hagin arribat 

al seu coneixement amb motiu d’aquest. 

 

En els casos en què la naturalesa de l’objecte del contracte ho permeti, l’Administració 

adquirirà la propietat intel·lectual del treball objecte del contracte des de l’inici, i són 

responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin derivar contra aquest dret 

de propietat per actuacions imputables a ell.  

 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a què 

tingui accés a causa de l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà durant 

un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació.. 

 

En el supòsit en què l’objecte del contracte inclogui la redacció del projecte, el 

contractista redactor del projecte haurà de lliurar el projecte objecte de la contractació 

acompanyat d’una còpia en suport informàtic. 

 

Seran responsabilitat del contractista els danys i perjudicis que durant l’execució o 

explotació de les obres es causin tant a l’Administració com a tercers per defectes i 

insuficiències tècniques del projecte, o pels errors materials, omissions i infraccions de 

preceptes legals o reglamentaris en què aquest projecte hagi incorregut i siguin 

imputables al contractista, d’acord amb el que estableix l’article 312 del TRLCSP, a 

excepció dels defectes que es puguin apreciar que siguin conseqüència directa i 

immediata d’una actuació o ordre de l’Administració.  

 

Així mateix, si el pressupost d’execució de l’obra prevista en el projecte es desvia en 

més d’un 20 %, tant per excés com per defecte, del cost real de l’obra, com a 

conseqüència d’errors o omissions imputables al contractista, aquest haurà d’abonar 

una indemnització a l’Administració, de conformitat amb el que estableix l’article 311 

del TRLCSP. 

 

26.7. Despeses i imposts per compte del contractista  
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Són a compte del contractista totes les despeses derivades de la publicació de la 

licitació del contracte, tant en butlletins oficials com, si escau, en altres mitjans de 

difusió, les vegades que determini l’òrgan de contractació i fins a la quantitat 

màxima de 1.000 €. 

  

Tant en les ofertes presentades pels interessats, com en els pressuposts d’adjudicació, 

s’entenen compreses totes les taxes i imposts, directes i indirectes, i arbitris municipals 

que gravin l’execució del contracte, que aniran a compte del contractista, llevat de 

l’IVA que hagi de ser repercutit i suportat per l’Administració, que s’indicarà com a 

partida independent.  

 

Es consideren també incloses en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del 

contracte totes les despeses que resultin necessàries per a l’execució del contracte. 

 

Quan l’objecte del contracte inclogui la redacció del projecte, també s’entenen 

compresos els drets de visats del projecte. 

 

Seran a compte del contractista els imposts, les taxes dels treballs facultatius de 

replanteig, les despeses de la realització d’assaigs i anàlisis de materials i unitats 

d’obra o d’informes específics sobre aquests, d’inspecció i de liquidació de l’obra i 

altres que siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.  

 

El límit màxim de les despeses a compte del contractista en relació amb la 

verificació dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra, ascendeix a una 

quantitat màxima equivalent a l’1 % del pressupost de l’obra, o a allò que es disposi en 

el projecte. 

 

Això no obstant, no tindran aquesta limitació i aniran íntegrament a compte del 

contractista les despeses derivades dels controls que sigui necessari realitzar com a 

conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. 

 

Seran a compte del contractista les despeses de publicació dels anuncis d’afeccions als 

usuaris, amb motiu de l’execució de les obres.  
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Seran a compte del contractista les despeses derivades del subministrament elèctric 

utilitzat pel contractista durant l’execució de les obres.  

 

Serà a compte del contractista el cost de la gestió de residus produïts amb motiu de 

l’execució de les obres, de conformitat amb la normativa aplicable.  

 

26.8.  Pagament del preu  

 

L’Administració expedirà mensualment, en els deu primers dies següents al mes a 

què corresponguin, les certificacions que comprenguin l’obra executada durant el 

període de temps esmentat. 

 

El pagament de les certificacions d’obra es realitzarà contra factura. Aquesta factura ha 

de ser original de l’empresa que hagi fet les obres. No es pot emplenar la factura sobre 

una fotocòpia del model original de factura que empri l’empresa; el logotip i la resta de 

dades de l’empresa han de figurar amb la tipologia original.  La factura haurà de ser  

expedida d’acord amb la normativa vigent, degudament conformada, si escau, pel 

director de l’obra i, si escau, pel designat com a responsable del contracte.  

 

El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts legalment, 

el seu dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió tingui efectes, i 

l’Administració expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal que es 

notifiqui fefaentment a aquesta l’acord de cessió.  

 

Prèvia petició escrita del contractista, es podran realitzar abonaments a compte per 

les operacions preparatòries realitzades com a instal·lacions i provisió de materials i 

equips de maquinària pesada adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties 

previstes en la normativa de desenvolupament del TRLCSP. 

 

 

26.9.  Incompliment del contracte  
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Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incorregut en demora 

respecte del compliment del termini total del contracte, l’Administració podrà optar 

indistintament, per la resolució del contracte, amb pèrdua, si escau, de la garantia 

constituïda, o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros 

per cada 1.000 euros del preu del contracte. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 % del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o per acordar-ne la 

continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats. 

 

Aquesta mateixa facultat tindrà l’Administració respecte de l’incompliment del 

contractista dels terminis parcials o quan la demora en el compliment d’aquests faci 

preveure raonablement la impossibilitat del compliment del termini total. 

 

La imposició de penalitat no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 

l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista. 

 

La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de 

l’Administració.  

 

Si hi ha retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al contractista, 

l’Administració podrà, a petició d’aquest o d’ofici, concedir la pròrroga adequada, 

d’acord amb el que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.  

 

En el cas que el contractista realitzi defectuosament l’objecte del contracte, o 

incompleixi el compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals o materials suficients per fer-ho, l’òrgan de contractació podrà optar per 

resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar una 

penalització econòmica proporcional a la gravetat de l’incompliment, en una quantia 

que podrà assolir el 10 % del pressupost del contracte.  

 

Quan l’incompliment o el compliment defectuós de la prestació n’afecti 

característiques que s’hagin tingut en compte per definir els criteris d’adjudicació, 
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l’òrgan de contractació pot, de conformitat amb l’article 150.6 del TRLCSP, establir 

penalitats o atribuir a l’observança puntual d’aquestes característiques el caràcter 

d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 223.f del TRLCSP.  

 

Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incomplert l’execució parcial 

de les prestacions definides al contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, 

indistintament, per la seva resolució o per imposar les penalitats previstes en el 

TRLCSP. 

 

27. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

 

La cessió del contracte es regirà pel que disposa l’article 226 del TRLCSP. 

 

El contractista podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial del contracte de 

conformitat amb l’article 227 del TRLCSP. 

 

L’import total de les prestacions subcontractades no ha de superar el percentatge del 

60 % de l’import d’adjudicació del contracte. 

 

28. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Com que aquestes obres consisteixen en la reforma i ampliació d'unes instal·lacions 

esportives on son necessàries feines de demolició , existeix la possibilitat que, en el 

moment d’executar les demolicions de lo existent i els moviments de terres, es 

produeixin més desperfectes dels inicialment previstos o apareguin instal·lacions 

soterrades que no estan documentades als arxius municipals (xarxa d’aigua, etc...) o, 

l'estructura de la construcció que s'ha de reformar no estigui en bones condicions 

per poder ser aprofitada, la qual cosa podria suposar una sèrie d’imprevistos que 

podrien afectar a l’execució de les obres i al seu cost final, per la qual cosa és podrà 

modificar aquest contracte per les causes indicades, amb les condicions establertes 

als articles 106 i 234 del TRLCSP.  
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El percentatge sobre el preu del contracte el qual pot afectar com a màxim la 

modificació del contracte és d’un 10% del preu del contracte.     

 

El contracte també es podrà modificar quan hi concorrin les circumstàncies 

previstes expressament en el TRLCSP, sempre que amb això no s’alterin les 

condicions esencials de la licitació i l’adjudicació. La modificació del contracte es 

farà d’acord amb el procediment que regula l’article 211 del TRLCSP i s’haurà de 

formalitzar conforme al que disposa l’article 156 del TRLCSP. 

 

En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista 

no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

 

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 

projecte o les característiques de les quals difereixin de les fixades en el projecte, els 

preus aplicables a aquestes els ha de fixar l’Administració, amb l’audiència prèvia al 

contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. Si aquest no accepta els preus 

fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb un altre empresari en els 

mateixos preus que hagi fixat, o executar-les directament.  

 

Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte, 

demanarà l’autorització de l’òrgan de contractació per iniciar l’expedient corresponent, 

que se substanciarà amb caràcter d’urgència, i se seguiran les actuacions previstes en 

l’article 234.3 del TRLCSP.   

 

29. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE  

 

Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o aquesta té lloc per l’aplicació 

del que disposa l’article 216.5 del TRLCSP, s’aixecarà una acta en què es consignaran 

les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en l’execució. 

 

Acordada la suspensió, l’Administració abonarà al contractista, si escau, els danys i 

perjudicis soferts efectivament per aquest. 
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30. ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

30.1. Compliment del contracte  

 

El contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat 

de l’objecte, de conformitat amb el que estableix aquest Plec, en el Plec de 

prescripcions tècniques i en el projecte, i a satisfacció de l’Administració, la 

conformitat de la qual es farà constar de forma expressa mitjançant la recepció de les 

obres en el termini d’un mes des de l’acabament de l’obra.  

Es comunicarà a la Intervenció de l’Ajuntament el dia de la recepció de les obres, 

per a l’assistència en les seves funcions de comprovació de la inversió. 

  

El contractista, amb l’antelació exigida per les normes de desenvolupament del 

TRLCSP, comunicarà per escrit a la direcció de l’obra la data prevista per a 

l’acabament o execució del contracte, a l’efecte que es pugui recepcionar. 

 

A l’acte de la recepció, que s’haurà de dur a terme d’acord amb el que perceptua la 

normativa esmentada, hauran de concórrer el designat per l’Administració com a 

responsable del contracte, si escau, o un facultatiu designat per l’Administració a 

aquest efecte, així com un representant de la Intervenció General, si escau, el facultatiu 

encarregat de la direcció de les obres i el contractista, assistit, si ho estima oportú, del 

seu facultatiu. 

 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

representant de l’Administració les donarà per rebudes, s’aixecarà l’acta corresponent i 

començarà, si escau, el termini de garantia. 

 

Al contrari, quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar a l’acta, i 

el director n’assenyalarà els defectes observats i en detallarà les instruccions precises 

fixant un termini per remeiar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no l’ha 

efectuat, se li podrà concedir un altre termini nou improrrogable o declarar resolt el 

contracte. 
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Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser 

executades per fases que puguin ser donades a l’ús públic, segons el que estableix el 

contracte.  

 

Quan l’objecte del contracte inclogui la redacció del projecte, serà d’aplicació el que 

preveu l’article 124.3 del TRLCSP. 

 

 

30.2.  Resolució i extinció del contracte 

 

A més dels supòsits de compliment, el contracte s’extingirà per la seva resolució, 

acordada per la concurrència d’alguna de les causes previstes en els articles 223 i 237 

del TRLCSP i donarà lloc als efectes prevists en els articles 225 i 239 del TRLCSP. 

 

En els casos en què s’exigeixi el deure de guardar sigil, produirà igualment la resolució 

del contracte el fet que el contractista incompleixi l’obligació de guardar sigil a què es 

refereix la clàusula 28.6, respecte de les dades o antecedents que, no sent públics o 

notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i hagin arribat al seu 

coneixement en ocasió d’aquest. 

 

 

30.3. Certificació final d’obra i liquidació  

 

Dins el termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan de 

contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 

abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. 

 

En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia a què es 

refereix la clàusula següent, el director facultatiu de l’obra redactarà, d’ofici o a 

instància del contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, 

el director formularà, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que serà 

notificada al contractista perquè en doni conformitat o manifesti les objeccions que 
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estimi oportunes. L’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i haurà 

d’abonar, si escau, el saldo que en resulti.  

 

30.4.Termini de garantia  

 

L’objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia que haurà de ser com a 

mínim d’un any i que podrà ser millorat a aquest procés de licitació.  

 

Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a reparar, a càrrec seu, totes 

les deficiències que es puguin observar en l’executat, amb independència de les 

conseqüències que es puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, 

d’acord amb el que estableixen aquest Plec i l’article 235 del TRLCSP. 

 

30.5.Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  

 

Acomplertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 

responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva, i transcorregut el 

període de garantia, si escau, se’n dictarà acord de devolució o cancel·lació, amb 

l’informe previ favorable del responsable del contracte o de qui exerceixi la direcció 

del contracte.  

 

En el supòsit de recepció parcial s’autoritzarà la devolució o cancel·lació de la part 

proporcional de la garantia, amb la sol·licitud prèvia del contractista.  

 

Transcorregut el termini d’un any des de la data d’acabament del contracte sense que 

la recepció formal hagi tingut lloc per causes no imputables al contractista, es 

procedirà, sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties, sempre 

que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix l’article 100 del TRLCSP.  

 

 

14 d’octubre de 2014 

Guillermo Mascaró Llinás 

Assessor jurídic-lletrat 

Ajuntament de Santanyí 


