
 

 

 

 

 

Ajuntament de Valldemossa 

Jardins Rei Joan Carles I 
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07170 VALLDEMOSSA (Balears) 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, A MÉS DE 
LES TÈCNIQUES, REGIRAN PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
CONCURS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT, DE LA CONCESSIO DE LA 
GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU, CONCILIADOR I ASSISTENCIAL PER A 
INFANTS DE 0-3 ANYS A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 
VALLDEMOSSA 
 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1- OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 

El present contracte té per objecte la prestació del SERVEI EDUCATIU, 
CONCILIADOR I ASSISTENCIAL PER A INFANTS (0-3 anys) per a dues unitats, a 
L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL  DE VALLDEMOSSA. 
 

El servei contractat inclourà les següents activitats: 
 
1.- Servei educatiu i assistencial 
2.- Servei de menjador escolar 
3.- Servei de neteja 
4.- Servei d’informació,inscripció, baremació , matriculació i cobrament.  
 

Tot de conformitat amb l’establert al plec de prescripcions tècniques. 
El servei objecte del present contracte es regirà pel present plec de clàusules 

administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques, que, a tots els 
efectes, es considera incorporat al present contracte i, a tot el que no es preveu 
en ells, pel que estableix la normativa vigent sobre contractació administrativa, 
en especial al que recull el títol II de la llei 30/2007 de CSP i, per defecte, per 
les normes de dret privat. 
 
2- NATURALESA JURÍDICA. 
 

En compliment dels articles 5 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector 
Public (LCSP), es fa constar la naturalesa administrativa d’aquest contracte i la 
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi entre les 
parts contractants. 
 
3- DURADA DEL CONTRACTE. 
 

La durada del contracte serà de dotze mesos, des de l’1 de setembre de 2008 
fins al 31 d’agost de 2009.  
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La data d’inici del servei pot estar condicionada a l’acabament de les obres 
que es duen a terme en les instal�lacions del centre. En cas d’ajornar-se 
l’adjudicació del contracte, l’inici de la prestació serà dins els 20 dies següents 
al de la notificació de l'acord d'adjudicació.  

Abans de la seva finalització, el contracte es podrà prorrogar per un temps 
màxim d’un any, per mutu acord de les parts, mitjançant  acord exprés i  sense 
que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos 
anys. Serà necessari acordar les pròrrogues com a mínim tres mesos abans de la 
finalització del contracte. 

Quan, a petició d’alguna de les parts finalitzi la vigència del contracte, 
l’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA disposarà d’un termini màxim de 6 mesos, 
durant els quals l’adjudicatària haurà de donar el servei amb tota normalitat per 
tal de permetre la tramitació de la nova contractació. 
 
4- PREU DEL CONTRACTE. 
  

El pressupost del servei per als dotze mesos objecte del mateix és de 
39.273,32 € (pel període de l’1 de setembre de 2008 fins al 31 d’agost de 2009), 
sense perjudici de la data efectiva d’inici de la prestació del servei. Aquest 
import es dedueix de restar al pressupost de despeses  del servei la previsió 
d’ingressos per quotes i matrícula.      

L’ import corresponent a l’any 2009 ja ha estat revisat per tal d’incloure 
l’evolució prevista de l’IPC. 

A les despeses realitzades pel pagament del proveïdor de dinar per càtering , 
no se’ls aplicarà el percentatge referit a despesa d’estructura ni el benefici 
industrial. Es podrà optar a altres modalitats de menú, sempre amb l’acord de la 
inspecció municipal. 

Aquest pressupost i preu està calculat pel funcionament de dues unitats 
previstes, amb un nombre indicatiu de 25 infants. En cas que no es posin en 
funcionament totes les unitats previstes, el preu s'ajustarà al número d'unitats en 
funcionament. Pel que fa a l’aportació municipal (preu de la contracta), es podrà 
revisar a l’alça o a la baixa si es modifiquen els paràmetres que la determinaren i 
que es detallen al pressupost del servei. 

L’Ajuntament de Valldemossa podrà modificar les característiques del servei 
contractat, fins i tot ampliant-lo, si això no implica un augment superior al 20% 
de l’assignació pressupostada i adjudicada per al total de la contracta. 

L’Ajuntament de Valldemossa realitzarà el pagament del preu que resulti de 
l’adjudicació, considerant les estipulacions anteriors, per mensualitats vençudes, 
una vegada acreditada la correcta prestació del servei. 

 
PRESSUPOST DESPESES ESCOLA INFANTIL AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA 
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 2008 2009 TOTAL 
Personal docent       
Mestra 9.543,56 € 19.659,68 € 29.203,24 € 
Tècnica 7.268,04 € 14.972,00 € 22.240,04 € 
Tècnica 7.268,04 € 14.972,00 € 22.240,04 € 
Personal no docent       
Netetja 1.322,52 € 2.724,38 € 4.046,90 € 
Altres       
Assegurances i material fungible 2.880,00 € 5.932,80 € 8.812,80 € 

Subtotal 1 28.282,16 € 58.260,86 € 86.543,02 € 
6% Benefici Industrial 1.696,93 € 3.495,65 € 5.192,58 € 
10% Despeses estructura 2.828,22 € 5.826,09 € 8.654,30 € 

Subtotal 2 32.807,31 € 67.582,60 € 100.389,90 € 
Dinar (2,99 x 17 x 221) 4.084,88 € 7.148,54 € 11.233,42 € 

TOTAL 36.892,19 € 74.731,14 € 111.623,32 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS GESTIONAT PER LA CONTRATA 
      
Ingressos per quotes    
Nins Quota Mes TOTAL   

1 200,00 € 11 2.200,00 €   
1 260,00 € 11 2.860,00 €   
1 320,00 € 11 3.520,00 €   
2 200,00 € 11 4.400,00 €   
2 260,00 € 11 5.720,00 €   
1 320,00 € 11 3.520,00 €   
12 230,00 € 11 30.360,00 €   
3 290,00 € 11 9.570,00 €   
2 350,00 € 11 7.700,00 €   
25  Subtotal 1 69.850,00 €   
      

Ingressos per matrícules    
Nins Quota TOTAL    
25 100 2.500,00 €    
 Subtotal 2 2.500,00 €    
      
      

TOTAL INGRESSOS 72.350,00 €   
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Respecte de la despesa prevista de 111.623,32 €, l’empresa contractada 
gestionarà el cobrament de 72.350,00  € directament de les famílies. 
L’Ajuntament aportarà els 39.273,32  € del diferencial, com a preu de la 
contracta, i mitjançant la possible ampliació de fins el 20% de la mateixa, 
assumirà la reducció d’ingressos que ocasionaria una matricula inferior a la 
prevista. 
 
Allò que s’adquireixi amb recursos econòmics del servei quedarà a disposició de 
l’ajuntament de Valldemossa una vegada finalitzada la prestació. 
Les despeses de RRHH s’hauran d’executar d’acord a aquesta indicació, havent-
se de consultar qualsevol modificació. Es presentaran les nòmines com a 
comprovant.  
Les despeses referides a Altres es detallaran a la liquidació mensual. Totes les 
despeses s’hauran de justificar periòdicament davant la inspecció del servei a fi 
de verificar que es dediquen a les finalitats establertes per tal de garantir la 
qualitat del servei. 
Les despeses d’Estructura inclouran entre d’altres la formació dels professionals, 
i les substitucions del personal per baixa o vacances. 
Segons l’article 20.9 de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, 
quedaran exemptes d’aquest impost l’educació de la infància i de la joventut i la 
guarda i custòdia d’infants realitzades per entitats de dret públic o entitats 
privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats.  
 
5- REVISIÓ DE PREUS. 
 

Els preus fixats al present contracte inclouen la revisió corresponent a 
l’evolució prevista de l’índex de preus al consum autonòmic. 

En cas que s’acordi alguna pròrroga del servei, es revisarà el pressupost en 
funció de l’actualització de tasques i ritmes de feina, i s’aplicaran als preus les 
variacions de l’IPC, excepte en el cas de les partides corresponents al personal 
docent i no docent, a les quals s’aplicarà el mateix increment que el conveni 
vigent de l’ensenyament privat concertat pels centres d’educació infantil. 

 
 
GARANTIAS: 
PROVISIONAL. No s’exigeix 
DEFINITIVA : El 5% del preu de la contractació 
 

6- CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS. 
 

El procediment d’adjudicació d’aquest contracte és negociat i la forma 
d’adjudicació és per concurs, segons l’estipulat al art.156-b LCSP. 
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Els criteris que serviran de base per a la valoració de les proposicions són els 

següents: 
 
  Puntuació 
1- TECNICS màxima: 50 

punts 
 Els apartats valorats seran:  
 1.1 Projecte educatiu de centre (PEC) i Projecte 

curricular de centre (PCC) 
0-10 punts 

 1.2 Programació general anual (PGA) i Document 
d’organització de centre (DOC). Programació 
menjador 

0-10 punts 

 1.3 Programació aules. Presentar desenvolupades 
1 unitat didàctica per nivell.  

0-10 punts 

 1.4 Treball i relació amb les famílies. 0-10 punts 
 1.5 Gestió d’inscripcions, baremació, matrícula i 

cobraments 
0-10 punts 

2- CONDICIONS PERSONALS DE DEDICACIÓ màxima: 30 
punts 

 Personal que s’aporta: valoració de la formació i 
experiència professional en docència infantil 

0-30 punts 

   
3- ALTRES MILLORES màxima: 30 

punts 
 3.1 Millores de tipus econòmic: valorades segons 

el projecte de gestió econòmica presentat. Les 
millores econòmiques no podran suposar una 
disminució de les quantitats destinades als 
capítols de Personal docent , Personal no docent, 
ni Altres.  

0-10 punts 

 3.2 Altres millores: millores concretes i que 
redundin en benefici del servei. (Espai 
familiar,...) 

0-10 punts 

 3.3 Coordinació amb Serveis Municipals i altres 0-10 punts 
 
 

De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional 5na. LCSP tindran 
preferència  en l’adjudicació les proposicions presentades per empreses que, en 
el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en plantilla un nombre 
de treballadors no inferior al 2%  amb alguna minusvalidesa, sempre que dites 
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proposicions igualin en termes a les més avantatjoses  des del punt de vista dels 
criteris objectius que serveixin de base per a l’adjudicació. 
 

Les propostes que no assoleixin un 50% de la puntuació màxima possible seran 
descartats. 
 

Fins que no es resolgui l'adjudicació del concurs, quedaran unides a 
l'expedient totes les proposicions econòmiques i la documentació presentada pels 
licitadors. Un cop que esdevingui ferma l'adjudicació del concurs, la 
documentació administrativa romandrà a disposició dels interessats, que podran 
recollir-la per si o per mitjà d’un representant a l’Ajuntament de Valldemossa, 
tret del document acreditatiu de la constitució de la garantia provisional per part 
de l'adjudicatària i la documentació tècnica aportada perquè és rellevant per a 
l’execució. Hom podrà, això no obstant, sol�licitar el desglossament d'aquesta 
documentació. 

La devolució dels resguards de les fiances provisionals als licitadors no 
adjudicataris s'efectuarà, a petició dels interessats, en el moment de 
l'adjudicació del contracte. Hom procedirà en el propi justificant d'haver aportat 
aquesta fiança a diligenciar-ne la devolució, que serà subscrita pel seu president 
i per la secretària interventora municipal o funcionari que delegui. 

Si en l’acte d’obertura de pliques s'han formulat reclamacions 
sobre els documents o proposicions presentats, es retindran les 
que siguin objecte d'aquelles i tota la documentació presentada 
pels reclamants. Tot això per tal que, formulada per escrit la 
reclamació davant l'òrgan municipal contractant, tingui aquest els 
elements i les dades suficients per resoldre. 
 

II. LICITACIÓ 
 
7- CAPACITAT PER A CONTRACTAR. 
 

Estan capacitats per a contractar les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la 
solvència econòmica, financera i tècnica en els termes que estableix la clàusula 
novena i no estiguin afectats per cap de les circumstàncies que detalla l’art. 49 
LCSP com a prohibitives per a contractar. Les empreses adjudicatàries hauran de 
ser persones físiques o jurídiques de les quals la seva finalitat o activitat tingui 
relació directe amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 
estatuts o regles fundacionals que s’acreditin degudament i disposar d’una 
organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda 
execució del contracte. 
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L’administració podrà contractar amb unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment per aquest efecte (sense que sigui necessària la formalització de 
les mateixes en escriptures públiques fins que s’hagi fet l’adjudicació), les quals 
respondran solidàriament davant l’Administració i davant la qual anomenaran un 
representant o apoderat únic. 
 
8- DOCUMENTACIÓ EXIGIDA. 
 

Lloc i termini de presentació: 
 
Les proposicions es presentaran al L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA a Jardins 

Rei Joan Carles I, de 9 a 14 hores, dins dels 16 dies naturals següents a partir de 
la publicació de l’anunci al BOIB, de conformitat amb el que estableix l’art. 148-
2  LCSP. Si el darrer dia fos dissabte o inhàbil el termini es prorrogarà fins el 
primer dia hàbil següent. 
 

També es podran presentar proposicions per correu. En aquest cas la persona 
interessada haurà d’acreditar amb el resguard corresponent, la data d’entrada 
de la documentació a correus i anunciar la remissió de l’oferta via fax o 
telegrama el mateix dia. Sense ambdós requisits no serà admesa la proposta si 
arriba amb posterioritat a la data de finalització del termini. Passats 10 dies 
naturals següents dita data sense haver rebut la proposició, aquesta no 
s’admetrà en cap cas. 
 

Formalitats: 
 

Les proposicions constaran de dos sobres tancats anomenats A i B  i hauran de 
seguir-se les indicacions següents: 

- els sobres s’han de presentar tancats 
- a cada sobre s’ha d’indicar:  

- denominació del concurs 
- nom i llinatges o raó social de l’empresa licitadora  
- nom i llinatges de qui  firmi la proposició i el caràcter amb que 

ho fa, és a dir, si s’efectua en nom propi o en representació 
d’altra persona o entitat 

- dins cada un d’ells hi haurà la documentació que posteriorment 
s’indicarà. 

 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà 

subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment 
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o figurar a més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes durà a la no 
admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

Un cop presentada en L’Ajuntament de Valldemossa l’esmentada 
documentació, aquesta no es podrà retirar ni modificar per cap concepte.  

 
SOBRE A- DOCUMENTAClÓ ADMINISTRATIVA 
 

El sobre A, anomenat de documents, es presentarà tancat i durà la indicació 
de: Documents generals per a la contractació mitjançant CONCURS PEL 
PROCEDIMENT NEGOCIAT, PER LA CONCESSIO DE LA GESTIÓ DEL SERVEI 
EDUCATIU, CONCILIADOR I ASSISTENCIAL PER A INFANTS (0-3 anys) A L’ESCOLA 
D'EDUCACIÓ INFANTIL DE VALLDEMOSSA. 
 

A un full apart dins el sobre constarà el contingut, detallat numèricament i el 
nom del licitador i ha de contenir la següent documentació: 
 

1) Personalitat de l’empresari/a: 
- Si l’empresa és persona jurídica presentarà CIF i escriptura de 

constitució o de modificació, si s’escau, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil. 

- Per als empresaris individuals serà obligatòria la presentació del DNI 
i NIF, o els documents que, si s’escau, els substitueixin 
reglamentàriament. 

 
2) Representació: 

- Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o 
persona jurídica: Poder notarial degudament bastantejat per la  
secretària de la corporació que acrediti que el firmant de la 
proposició econòmica té apoderament validat per comparèixer 
davant la corporació municipal i contractar-hi en nom i 
representació de la persona o entitat licitadora. 

 
3) Declaració jurada que l’empresa licitadora no es troba compresa en 

cap de les circumstàncies d’incapacitat, incompatibilitat o de 
prohibició per contractar, que s’estableixen a l’article 49 LCSP. 

 
L’òrgan municipal contractant podrà comprovar en qualsevol moment 
la veracitat i exactitud d’aquesta declaració. La seva falsedat es 
considerarà com a causa d’exclusió del contracte. 
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4) Certificat acreditatiu  que l’empresa licitadora es troba al corrent en el 
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, respecte del 
personal laboral que treballi al seu servei. 

 
En el cas d’obtenir la licitació l’empresa estarà obligada a aportar 
mensualment còpia del butlletins de cotització de Seguretat Social i 
justificació dels pagaments dels salaris. 

 
5) Certificat que acrediti estar al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries segons les disposicions vigents, així com 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Valldemossa. 

 
 
Nota als punts 4 i 5) Els empresaris podran acreditar aquestes 
circumstàncies amb declaració expressa responsable. En aquest cas, els 
empresaris requerits hauran d’aportar els esmentats documents abans de 
l’adjudicació. 

 
6) Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional en les condicions següents:  
 

1) Informe de les institucions financeres o justificant de l’existència 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

2) Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari així com del 
personal de la direcció de l’empresa, particularment del personal 
responsable de l’execució del contracte. 

3) Per part del licitador s’haurà d’acreditar que ve realitzant 
prestacions anàlogues a les que constitueixen l’objecte d’aquest 
servei. Així s’haurà de presentar obligatòriament la relació dels 
serveis principals o treballs realitzats en els darrers 3 anys, 
detallant import, dates i beneficiaris públics o privats del mateixos. 

7)Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea que no 
estiguin classificats hauran d’acreditar la seva capacitat financera, 
econòmica i tècnica, conformement als articles 64 i 65  de la LCSP. Així 
mateix, hauran d’acreditar trobar-se inscrits, si s’escau, en un registre 
professional en les condicions previstes per la legislació del país en que 
estiguin establerts, o document de la representació diplomàtica o consular 
degudament postil.lat, que acrediti que segons la legislació del seu país 
pot obligar-se amb l’administració contractant. Aquesta documentació 
s’haurà de presentar traduïda al castellà i al català a compte dels 
licitadors. 
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8) Si dos o més licitadors volen concórrer al concurs constituïts en unió 
temporal d’empreses per qualsevol dels mitjans admesos en dret, cada 
una haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els 
noms i circumstàncies dels empresaris que subscriuen les proposicions, 
la participació de cada un d’ells, designant la persona o entitat que, 
durant la vigència del contracte, ostentarà la representació de 
l’agrupació  davant l’Administració. També hauran de presentar un 
compromís formal de constituir-se en unió temporal d’empreses en cas 
de resultar adjudicataris del contracte. 

 

9)Compromís formal que, en cas de ser adjudicataris, aportaran a 
l’expedient administratiu, en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a 
partir del dia de la notificació, les pòlisses d’assegurances que apareixen 
al punt 13 del plec de prescripcions tècniques particulars. Els serveis 
municipals comprovaran la seva cobertura. 

 

10Compromís formal que, en cas de ser adjudicataris, aportaran a 
l’expedient administratiu, en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir 
del dia de la notificació, acreditació de que disposen de servei de prevenció de 
riscs laborals (o les altres alternatives que permet la llei de prevenció), i haver 
realitzat l’avaluació de riscs als seus centres de treball, així com l’avaluació dels 
riscs del treballs a realitzar. 

 

Presentació de l’alta i del darrer rebut de l’IAE, o alta censal si s’escau. 

 
Dels documents anteriors es podran presentar els originals o còpies acarades 

pel L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA.  

SOBRE B- PROPOSIClÓ ECONÒMICA 
 

El sobre B, proposició econòmica, s’ajustarà al model segons l’annex I i es 
presentarà tancat, i durà la indicació de: PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER A LA 
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI EDUCATIU, CONCILIADOR I ASSISTENCIAL PER A INFANTS 
(0-3 anys) A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE VALLDEMOSSA. 
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El sobre contindrà la proposició econòmica amb tots els elements que 
l’integren, inclosos els aspectes de la mateixa que han de servir per a la seva 
valoració, segons la clàusula sisena. 
 

Per això el licitador haurà d’incloure i adjuntar en el moment de la 
presentació de l’oferta: 
 
1) Programa d’actuació amb una proposta detallada de les activitats a 

desenvolupar 
 

El programa d’actuació haurà d’incloure els següents documents: 
 

- Projecte educatiu de centre (PEC) 
- Projecte curricular de centre (PCC) 
- Programació general anual (PGA) 
- Document d’organització de centre (DOC): 

- Personal de l’escola, tan docent com no docent (Nom, funció, 
titulació, currículum) 

- Distribució d’horaris (tenint en compte tots els serveis) 
- Distribució de grups per edats i ràtios  educador/infants: horari 

grup. 
- Coordinació de l’escola amb altres professionals externs a 

l’equip. 
- Relació de l’escola amb la comunitat social. 
-  

- Programació aules (unitats didàctiques) 
- Relació i treball amb famílies 
- Programació de menjador. 
- Previsió de gestió de cobraments, informació, inscripció, baremació i 

matrícula 
- Millores 
 

2)   Projecte de gestió econòmica global dels serveis 
 

El pressupost econòmic inclourà totes les despeses dels serveis que 
s’ofereixen,  i haurà de detallar, entre d’altres, els apartats següents: 

Personal docent 
Personal no docent 
Dinar ( preu definit per l’ajuntament) 
Assegurances 
Recursos didàctics de caràcter fungible 
Material neteja 
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Millores 
 
9- PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS. 

Les empreses interessades hauran de complir els següents requisits: 
 

   1- Servei de prevenció i avaluacions de riscs. Acreditar disposar de 
servei de prevenció de riscs laborals (o les altres alternatives que permet la llei 
de prevenció), i haver realitzat l’avaluació de riscs als seus centres de treball, 
així com l’avaluació dels riscs del treballs a realitzar. 
 

2- Eines, equips, productes i matèries. Relació del tipus d’eines, equips, 
productes i matèries que es fan servir a la seva feina, informació dels riscs 
intrínsecs i acreditació de les homologacions i les fitxes de seguretat 
corresponents. Les eines, equips, productes i matèries seran adequats al treball 
que s’hagi de realitzar, segurs, i es trobaran en correcte estat d’acord amb la 
normativa que els hi sigui d’aplicació. 
   

3- Formació de personal. Relació nominal del personal i acreditació de la 
formació del seu personal en la utilització de les eines, equips, productes i 
matèries esmentades al paràgraf anterior. També s’haurà d’acreditar la formació 
en prevenció de riscs laborals dels seus treballadors/es i en la utilització dels 
equips de protecció col�lectiva i individual. 
   

4- Precaucions, mesures de prevenció i equips de protecció individual. 
Informar de les precaucions, mesures de prevenció i equips de protecció 
individual que s’hagin d’adoptar per a la utilització de les eines, equips, 
productes i matèries primeres. L’empresa contractista haurà de subministrar als 
seus treballadors/es els equips de protecció individual i garantir i vetllar pel seu 
correcte manteniment, eficàcia i bon ús. 
   

5- Instruccions, procediments de treballs i estudis de seguretat. Posar 
en coneixement del L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA les instruccions i els 
procediments de treball proporcionats als seus treballadors/es respecte de les 
feines que hagin resultat contractades. Si l’empresa du a terme activitats 
tractades al RD 1627/97 sobre obres de construcció haurà de presentar els 
corresponents estudis de seguretat especificats al RD. 
    

6- Responsable coordinador/a de seguretat. Disposar d’un/a responsable 
de la coordinació amb matèria de prevenció amb el L’AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA. Si l’empresa du a terme activitats previstes al RD 1627/97, sobre 
obres de construcció, aquesta persona coincidirà amb el coordinador/a 
assenyalat a l’esmentat RD. 
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7- Vigilància de la salut – controls de l’estat de salut. Acreditar cadascun 

dels treballadors/es que hagin de fer feina amb el L’AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA, la pràctica dels controls de l’estat de salut i la idoneïtat d’aquest 
per a la tasca que s’hagi de desenvolupar, d’acord amb la legislació vigent. 
   

8-Avaluacions i inspeccions de seguretat. Haurà de comunicar els 
resultats de les avaluacions i les inspeccions de seguretat realitzades durant el 
temps de la contracta. 

 
9-Coordinació empresarial i mesures d’emergència. Procediments 

prevists en relació a la comunicació de riscs a tercers  (empreses i autònoms) 
segons la llei 31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals i el RD  171/2004 pel que se 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995. Mesures d’autoprotecció front a 
situacions de risc, segons el Decret 8/2004, de 23 de gener, que desenvolupa 
alguns aspectes de la Llei d’Ordenació d’Emergències de les Illes Balears. 
 
 
10- MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 

La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres: 
 
- Dos regidors de l’equip de govern i un regidor del grup del P.P 
- La Secretaria-Interventora de l’Ajuntament o funcionari que delegui. 
- La Treballadora Social de L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. 
- El Batle en serà el President 
  

Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per al còmput de 
majories, hom s’ajustarà al que assenyalen les normes sobre formació de la 
voluntat dels òrgans col�legiats, conformement al que disposa la Llei 30/92, del 
RJPAC. El President disposarà, en tot cas, de vot de qualitat. 
 

La Mesa estarà assistida pels assessors tècnics i el personal de l’administració 
que es considerin convenients. Aquestes persones no tindran dret a vot. 
 
11- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL. 
 

Acabat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació en 
acte intern i previ al d’obertura de proposicions econòmiques procedirà a la 
qualificació de la documentació general presentada en temps i forma pels 
licitadors en el sobre A en sessió no pública. 
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Si la Mesa de contractació trobàs defectes o omissions esmenables a la 
documentació presentada, ho publicarà en el tauló d’anuncis de les oficines de 
L’Ajuntament de Valldemossa, Jardins Rei Joan Carles I, i, si ho considera 
convenient, donarà un termini no superior a 3 dies hàbils per a que els licitadors 
ho esmenin davant la Mesa de contractació. 

 
12- EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ.  
 

L’omissió dels documents detallats als apartats 1, 2 i 7  o equivalents, i si 
s’escau, el 8,  del sobre A, constituirà defecte inesmenable i serà causa 
d’exclusió de la licitació.  
 

L’omissió de la resta de documentació o d’alguns documents, o la presentació 
amb defectes, si no es corregeixen en el termini que doni la Mesa de 
Contractació serà, així mateix, causa d’exclusió de la licitació. 
 
13- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES. 
 

En acte públic que se celebrarà en dia i lloc assenyalats a l’anunci de 
licitació, s’obriran i llegiran els sobres de proposició econòmica de selecció dels 
contractistes presentats (sobre B) i admesos a concurs, després de la invitació als 
licitadors presents que comprovin que els sobres que contenen les ofertes es 
troben a la Mesa i en idèntiques condicions en què es lliuraren. Es rebutjaran les 
que siguin irregulars o inacceptables. 

 
Abans de l’obertura del sobre B, la Mesa de Contractació donarà compte del 

resultat de l’obertura del sobre A. 
 
La Mesa donarà compte de les causes d’exclusió, si n’hi ha, i concedirà als 

licitadors la possibilitat de fer a l’acte, i abans de l’obertura del sobre B, els 
aclariments pertinents que, si s’escau, permetin a la Mesa tornar a considerar la 
seva decisió d’inadmissió. 

 
A continuació, el secretari de la Mesa, procedirà a obrir els sobres B i llegirà 

les proposicions. 
 
Acabada la lectura de les proposicions, el president sol�licitarà als licitadors 

que manifestin si s’hi ha produït algun error o omissió, la qual cosa serà, si 
s’escau, esmenada a l’acte. 

 
A continuació s’invitarà els licitadors presents que exposin a la Mesa les 

reclamacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat i 
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finalment s’aixecarà acta que reculli succintament, però fidel, tot el que hagi 
succeït. Aquesta acta contindrà la proposta que es consideri més avantatjosa, 
sense tenir en compte únicament el preu. 
 

El president, I'interventor i el secretari de la Mesa de Contractació firmaran 
l'acta. També la firmaran els licitadors que hagin presentat reclamacions o 
reserves, si n'hi ha.  

 
Si la Mesa de Contractació considera necessari que s’emeti un informe tècnic, 

no es pronunciarà sobre la proposta que consideri més convenient, sinó que 
donarà per finalitzat l’acte i, posteriorment, un cop s’hagi emès l’informe 
tècnic, es tornarà a reunir en acte intern amb la finalitat de formular la proposta 
de la proposició que consideri millor per als interessos municipals, davant l’òrgan 
municipal competent. 

 
En qualsevol cas, la proposta inclourà la ponderació dels criteris indicats a la 

clàusula 6. 
 

9) ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

14- RESOLUCIÓ. 
 

L’Ajuntament de Valldemossa resoldrà en un termini màxim de tres mesos, 
comptats a partir de la data d'obertura de les proposicions, d’acord amb 
l’informe tècnic i els criteris de valoració descrits a l’apartat sisè. 

 
L’Ajuntament de Valldemossa podrà adjudicar el concurs a la proposició més 

avantatjosa sense atendre necessàriament el seu valor econòmic, podrà 
assenyalar prescripcions que  l’adjudicatari haurà de tenir en compte en 
l'execució de la contracta o declararà desert el concurs.  
 
15- OBLIGACIONS PRÈVIES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

Un cop acordada I'adjudicació del concurs s’efectuarà la corresponent 
notificació a tots els participants a la licitació. 

 
L’adjudicatari en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir de 

l’endemà de la notificació, haurà d’aportar  la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions prèvies a la formalització del contracte. 
 

Fiança definitiva. En el termini de 15 dies naturals des de la notificació de 
I'adjudicació del contracte, l’adjudicatari haurà d'acreditar la constitució de la 
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fiança definitiva, en metàl�lic, en títols de deute públic o per aval davant la 
Tresoreria Municipal, degudament fiscalitzada pel Servei de Control i 
Fiscalització d’intervenció i de la complementaria, si s'escau. Això d'acord amb el 
model normalitzat (annex III o IV). 

 
La fiança assenyalada respondrà del compliment del contracte i servirà de 

garantia per a la seva bona execució. Serà cancel�lada quan es verifiqui la 
recepció i liquidació definitiva dels treballs. 

  
Si no es compleixen aquests requisits per causes imputables a l’adjudicatari, 

L’Ajuntament de Valldemossa, desprès d’audiència d'aquell, podrà declarar 
resolta l’adjudicació amb pèrdua de la garantia dipositada. 
 
16- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

L’administració i el contractista hauran de formalitzar el contracte del servei, 
dins dels 30 dies següents al de la notificació de l’adjudicació, constituint títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

Malgrat l’anterior, aquest contracte administratiu podrà elevar-se a 
escriptura pública a petició del contractista, essent al seu càrrec les despeses 
produïdes d’aquest fet. 

Si s'atorga escriptura pública de la contracta l'adjudicatari n’haurà de lliurar a 
L’Ajuntament de Valldemossa, còpia autoritzada i còpia simple, dins els 20 dies 
naturals següents al seu atorgament. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no es pugui formalitzar el 
contracte, L’Ajuntament de Valldemossa acordarà la resolució de l'adjudicació, 
desprès d’audiència a l'interessat, amb confiscació de la fiança provisional i 
fixació dels danys i perjudicis ocasionats a l’administració. 
 

10) EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
17- INSPECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI. 
 

L’Ajuntament de Valldemossa, a través del personal que consideri oportú 
exercirà la inspecció i el control dels treballs compresos en aquest contracte. 
L'empresa adjudicatària es compromet a facilitar la pràctica de la inspecció i el  
control al personal encarregat.  

Les resolucions o acords que pugui adoptar L’Ajuntament de Valldemossa es 
notificaran a l'adjudicatari. 
 
18- DRETS DERIVATS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
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L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament dels treballs que hagi realitzat, 
conformement al que s’especifica en els plecs de condicions tècniques, amb 
càrrec a la consignació pressupostària  que s’especifica. 

El pagament a l’adjudicatari s’efectuarà mitjançant l’expedició de factures 
mensuals que hauran de ser conformades per l’Inspector del Servei. 
 
19- RETENCIÓ DEL PAGAMENT. 
 

Quan L’Ajuntament de Valldemossa, després de l’informe del personal a què 
es refereix la clàusula 17 dels presents plecs i l’audiència a l’adjudicatari, tingui 
indicis racionals o sospites fonamentades sobre la impossibilitat de compliment 
del contracte per part de l’adjudicatari, quedarà facultat per retenir el 
pagament fins que per qualsevol mitjà adquireixi la certesa que aquest podrà 
complir correctament amb les seves obligacions contractuals. 
 
20- EXECUCIÓ I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 
 

1- El contracte s’executarà segons les seves clàusules i d’acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació doni L’AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA a l’adjudicatari.  
 

2- L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels serveis 
realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per L’AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA  o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 

3- El contractista ha de complir les disposicions del Reglament de 
normalització lingüística de l’Ajuntament de Valldemossa en les seves relacions 
amb els usuaris amb motiu de l’execució de l’objecte del contracte. 
 
21- DRETS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATARI. 
 

A més dels generals que s’especifiquen al present plec, i dels que figuren al 
plec de prescripcions tècniques, seran drets i obligacions específiques de 
l’adjudicatari els següents: 
 
1. Designar una persona responsable amb residència a Mallorca i amb poder 

suficient de l’empresa per a l’adopció de qualsevol mesura relacionada amb 
la prestació del servei i, especialment, resoldre de manera immediata les 
qüestions que plantegi l’Ajuntament o en el seu cas L’AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA en relació amb l’execució del contracte. Per aquests efectes, 
dins del mes següent al de l’adjudicació del contracte es comunicarà a 
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L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA el nom, domicili i telèfon de contacte del 
responsable designat.  

 
2. Acceptar les modificacions que com a conseqüència i en les condicions 

establertes al present plec, proposi l’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA respecte 
de l’àmbit d’actuació, horaris, freqüències, etc. Aquesta acceptació s’haurà 
de produir dins del termini màxim de 15 dies des que li siguin notificades, 
llevat de les urgències. 

 
3. Complir la normativa d’aplicació en matèria laboral, de seguretat social, de 

prevenció de riscos laborals i tributària. 
 
4. L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives de dirigir el servei, 

interpretar el que s’hagi acordat, modificar la prestació segons la 
conveniència del servei i suspendre l’execució del contracte indemnitzant, si 
cal, el contractista els danys i perjudicis que se l’hi poguessin haver 
ocasionat, sempre dins dels termes establerts a la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
5. Quan el contractista o les persones que d’ell depenen incorressin en actes o 

omissions que comprometin o pertorbin el bon funcionament del servei o el 
compliment del programa de treball, L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA podrà 
exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el 
bon ordre en l’execució del que s’ha pactat. 

 
6. A petició de L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA, en el termini de 24 hores, 

l’empresa adjudicatària facilitarà la documentació que acrediti l’estructura i 
cobertura de la plantilla de personal, en general o per centres de treball. En 
tot cas, al presentar la facturació mensual, l’adjudicatari haurà d’adjuntar 
fotocòpia de l’imprès corresponent al darrer ingrés reglamentari a la 
seguretat social i/o, si és el cas, el document que acrediti el pagament de la 
darrera quota devengada en el règim de l’assegurança d’autònoms. Igualment 
i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l’impost sobre la 
renda de les persones físiques dels treballadors que l’empresa hagi assignat a 
la prestació del servei. L’adjudicatari presentarà mensualment l’evolució 
d’ingressos i despeses del servei i la desviació respecte a la previsió, per tal 
de fonamentar els ajusts necessaris. 

 
7. Haurà de seguir sempre el Reglament de Règim Intern del servei aprovat per 

l’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA. 
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22- INCOMPLIMENT DELS TERMINIS. 
 

Si l'adjudicatari, per causes que li siguin imputables, ha incorregut en demora 
dels terminis parcials de manera que faci presumir racionalment la impossibilitat 
de compliment del termini final o aquest quedi incomplet, l’AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA podria optar, per la resolució del contracte amb pèrdua de fiança 
o per la imposició de les penalitats establertes en la vigent legislació. Tot això 
després de l'obertura de l'expedient justificatiu i l'audiència de l'adjudicatari. 

 
23- RISC I VENTURA. 
 

L’ execució del contracte es realitza a risc i ventura de l’adjudicatari, el qual 
no tindrà dret a cap indemnització, llevat dels casos de força major. 
 

L’adjudicatari no podrà reclamar amb cap pretext, fins i tot en els casos 
d’error o omissió, augment dels preus fixats a la seva oferta ni modificació de les 
condicions econòmiques del contracte, fora del recollit en aquests plecs. 
 
24- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 
 

L’adjudicatari serà responsable durant l'execució de la contracta de tots els 
danys i perjudicis, directes i indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol 
persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a conseqüència 
dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu, o d'una deficient 
organització i/o realització de les obres. 
 
25- RESPONSABILITAT EN CAS DE RESOLUCIÓ PER CAUSES IMPUTABLES A 

L’ADJUDICATARI. 
 

Si el contracte es resol per culpa de l'adjudicatari li serà confiscada, en tot 
cas, la fiança i haurà a més d'indemnitzar l’Ajuntament de Valldemossa pels 
danys i perjudicis, en tot quant l'import d'aquests excedeixi el d'aquella. 

 
Per això, no es practicarà abonament dels treballs realitzats per l'adjudicatari 

que no se li hagin liquidat fins que no es realitzi la nova adjudicació. Aquesta 
liquidació i la fiança afrontaran les responsabilitats que pertoquin. 

 
Si L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA no fa la nova adjudicació abans que hagi 

transcorregut un any des de la data de resolució es liquidaran aquests treballs a 
l’adjudicatari.  
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26- ALTRES DESPESES A COMPTE DE L’ADJUDICATARI. 
 

Seran a compte de l’adjudicatari les següents despeses: 
 

- Les que es requereixin per a la tramitació i l'obtenció 
d'autoritzacions, llicències, documents o qualsevol altra 
informació d'organismes o particulars, com també les 
despeses originades per la publicitat de la licitació. 

 
- Els imposts, taxes, preus públics, drets, compensacions i 

altres gravàmens i exaccions que resultin d’aplicació 
segons les disposicions vigents amb ocasió o com a 
conseqüència del contracte o de la seva execució. 

 
- Qualsevol altra despesa derivada de la realització del 

contracte. 
 

27- RESOLUClÓ DEL CONTRACTE. 

 
Són causes de resolució dels contractes de serveis, a més de les assenyalades 

a l'article 206 de la Llei de CSP, les següents: 
  

a) La suspensió per causa imputable a L’AJUNTAMENT 
DE VALLDEMOSSA de la iniciació del contracte per 
termini superior a sis mesos comptats a partir de la data 
que s'hi assenyala per al seu inici, llevat que en els 
plecs se n'assenyali un altre de menor.  
b) El desistiment o la suspensió del contracte per termini superior a 
un any acordada per L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA, llevat que 
en els plecs se n'assenyali un altre de menor.  

c) Les modificacions en el contracte, tot i que siguin successives, 
que impliquin, aïlladament o conjunta, alteracions del seu preu en 
el moment d'aprovar la respectiva modificació en més o en menys, 
en quantia superior al 20% de l'import d'aquell o que en representin 
una alteració substancial. Els contractes complementaris a que es 
refereix l'article 199.3 només es resoldran quan es resolgui el 
contracte principal. 
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d) La negativa a presentar, a requeriment municipal, l’acreditació 
de complir estrictament amb la normativa en matèria de protecció i 
prevenció de riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de 
formació, vigilància de la salut i coordinació d’activitats 
empresarials, així com l’incompliment d’aquesta normativa. 

 
28- CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ. 
 

Són causes de resolució del contracte a més de les que estableix la LCSP, les 
següents: 

- Manifesta incompetència en l’execució del manteniment. 
- Incompliment dels requisits de qualitat consignades en el projecte. 
- Incompliment, que impliqui desatenció als usuaris, de l’horari establert al 

plec de prescripcions tècniques. 
- Incompliment de les obligacions que es detallen al plec de prescripcions 

tècniques. 
 

29- EFECTES DE LA RESOLUClÓ. 

1. La resolució del contracte donarà dret a 'adjudicatària, en tot cas, a 
percebre el preu dels serveis que efectivament hagi realitzat conformement al 
contracte i que hagi rebut L’Ajuntament de Valldemossa.  

2. En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per temps 
superior a sis mesos, L'adjudicatari només tindrà dret a percebre una 
indemnització del 5% del seu preu.  

3. En el cas de la lletra b del punt 27 , l'adjudicàtari tindrà dret al 10% del 
preu. 
 

30- LIQUIDACIÓ I DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA. 
 
Aprovada la liquidació, es procedirà a abonar a l'adjudicatari el saldo que 

resulti al seu favor o a requerir-li l'abonament de l'excés percebut. Es tornarà, si 
s'escau, la fiança dipositada per garantir el compliment del contracte, després 
dels tràmits següents: 

 
1r- Informe de l'inspecció del Servei, que n'assenyali la situació i que, si 

s'escau, no veu inconvenient en la devolució de la fiança. 
2n- Publicació en el BOIB de la sol�licitud de la fiança, per un termini de 10 

dies hàbils, a l'efecte de reclamacions.  
3r- Conformitat o objecció de l'interventora a la devolució, un cop complerts 

els tràmits precedents.  
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4t- Acord de l’Ajuntament de Valdemossa que resolgui la petició i devolució 
de la fiança definitiva.  

 

31- JURISDICCIO I RECURSOS. 

 
La contractació objecte del present Plec és de natura administrativa. 

Conseqüentment, totes les incidències que es derivin de la realització dels 
treballs i de la interpretació de les disposicions dels plecs seran resoltes en 
primer terme per L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA, contra les resolucions del 
qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu, conformement al que 
disposa la Llei reguladora d’aquesta Jurisdicció. 

         Valldemossa, 10 de 
juny de 2008         Vist i plau, 
 
 
 
Bonaventura Montaner ........    Antoni X. Colom Colom 
Secretaria-Interventora    Regidor d’Educació i Serveis Socials 
 
 


