
AJUNTAMENTDE PALMA DE MALLORCA

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVESPARTICULARS

CONTRACTEDE SERVEIS

Procediment dºadjudicació: NEGOCIATAMB PUBLICITAT

Tramitació: & ORDINARIA [| URGENT

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: SÍ D NO &

DESCRIPCIÓDEL CONTRACTE
Órgan de contractació: Junta de Govern
Departament o servei : Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Coordinador Responsable del contracte: La Técnica en animació sociocultural
coordinadora i la Cap de departament de Participació CiutadanaiCoordinació
Territorial
OBJECTE DEL CONTRACTE:

Lºobjecte és la contractació d'espectacles musicals, ciro, dansa, animació de carrer i
projeccions audiovisuals, que es caracteritzin pels seus efectes visuals i lumínics, així
com dels serveis complementaris (allotjaments, viatges, desplacaments interns,
assegurances, dietes i cátering) i dels mitjans técnics i humans (equips de so i llum,
projectors, vídeo, projector, tarimes especials, vehicles de transport, elevadores,
generadors, personal operari i personal tecnic, vigilancia i seguretat) i d'altres necessaris
per a la seva realització en motiu de PEncesa dels llums de Nadal 2018 a Palma.

— CPV (Vocabulari comú de contractes)

I9I2l3lll2lll2lºl81Lll|llllllllllll
- CPA (Classiñcació de productes per activitats)

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si
escau)IllIllllllllllllllllllllll
Perfil del contractant: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
httpsz//www.palma.cat
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUESDEL CONTRACTE

A. PRESSUPOSTDE LICITACIÓ

A.1 Preu a un tant aloat:
Import IVA exclós: 47.000,00 €
IVA: 9.870,00 €
Total: 56.870,00 €

A.2 Lots
Pressupost de despesa máxima de cada lot (IVA Pressupost de despesa máxima de
exclós): 1atota1itat dels lots (IVA exclós):
Lot 1: 12.000,00 €
Lot 2: 12.000,00 € 47.000,00 €
Lot 3: 5.000,00 €
Lot 4: 4.000,00 €
Lot 5: 4.000,00 €
Lot 6: 1.600,00€
Lot 7: 1.600,00 €
Lot 8: 1.600,00 €
Lot 9: 1.600,00 €
Lot 10: 1.600,00 €
Lot 11: 1.000,00 €
Lot 121 1.000,00 €

IVA de la totalitat dels lots:
IVA Lot 1: 2.520,00 €
IVA Lot 2: 2.520,00 € 9.870,00 €
IVA Lot 3: 1.050,00 €
IVA Lot 4: 840,00 €
IVA Lot 5: 840,00 €
IVA Lot 6: 336,00 €
IVA Lot 7: 336,00 €
IVA Lot 8: 336,00 €
IVA Lot 9: 336,00 €
IVA Lot 10: 336,00€
IVA Lot 11: 210,00 €
IVA Lot 12: 210,00 €
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Import de la totalitat dels lots:
Total lot 1: 14.520,00 €
Total lot 2: 14.520,00 € 56.870,00 €
Total lot 3: 6.050,00 €
Total lot 4: 4.840,00 €
Total lot 5: 4.840,00 €
Total lot 6: 1.936,00 €
Total lot 7: 1.936,00 €
Total 10t 8: 1.936,00 €
Total lot 9: 1.936,00 €
Total lot 10: 1.936,00 €
Total lot 11: 1.210,00 €
Total lot 12: 1.210,00 €

A.4 Valor estimat del contracte
47.000,00 €

B. CONSIGNACIÓPRESSUPOSTÁRIAI ANUALITATS

B.1 Distribució per anualitats:
Any Total (IVA inclós) Partida pressupostária
2018 56.870,00 € 16 33801 22609

B.2 Lots
Any Lots Total (IVA inclós) Partida pressupostária
2018 Lot 1 14.520,00€ 16 33801 22609
2018 Lot 2 14.520,00€ 16 33801 22609
2018 Lot 3 6.050,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 4 4.840,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 5 4.840,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 6 1.936,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 7 1.936,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 8 1.936,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 9 1.936,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 10 1.936,00 € 16 33801 22609
2018 Lot 11 1.210,00€ 163380122609
2018 Lot 12 1.210,00 € 16 3380122609
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C. DURADA DEL CONTRACTE.TERMINI D'EXECUCIÓ

Des de la signatura del contracte fins la fmalització de l'activitat corresponent, incloent-
hi els muntatges, proves de so i llum i desmuntatges escaients:
a) La data de realització de l'Encesa de Llums será el dissabte 24 de novembre de 2018
b) Les activitats es duran a terme entre les 17.30 h i les 20 h.
c) L'acte protocol-lari de l'Encesa de llums sera a les 19 hores a la pl. Joan Carles I.

D. ADMISSIÓ DE PRÓRROGADEL CONTRACTE
XNO
Dsí
Condicions en que es dura a terme la prórroga (termini, preavís, etc.):

E. TERMINI DE GARANTIA
3 mesos

F. SOLVENCIA

F.1 Classiñcació dels contractistes
Grup Subgrup Categoria Tipus dºactivitat

F.2 Mitjans dºacreditació de la solvencia económica ¡ ñnancera. Art. 87 LCSP 9/2017

Aquesta solvencia només hauran d'acreditar—la aquells licitadors que licitin per un valor
acumulat del/s lot/s de 35.000,00 € 0 més (IVA exclós), en cas contrari sºeximeix als
licitadors de lºacreditació de la solvencia económica i ñnancera.

D,acord amb lºarticle 159.6.b) i a1“tic. 11.5) del RD 1098/2001, de 12 dºoctubre, pel
qual sºaprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques,

F.3 Mitjans dºacreditació de la solvencia técnica. Art. 90 LCSP 9/2017
Aquesta solvencia només hauran dºacreditar—la aquells licitadors que licitin per un valor
acumulat del/s lot/s de 35.000,00 € 0 més (IVA exclós), en cas contrari sºeximeix
Sºeximeix als licitadors de l,acreditació de la solvencia técnica o professional

Dºacord amb lºarticle 159.6.b) i artic. 11.5) del RD 1098/2001, de 12 dºoctubre, pel
qual sºaprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
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dºestats membres deF.4 Mitjans dºacreditació de la solvencia dºempreses no espany
la UE. Art. 78.1 LCSP 9/2017
Pel cas que es presentin empreses extrangeres, haurán de complir els mateixos requisits
que les empreses espanyoles

F.5 Concreció de les condicions de solvencia
A més de la solvencia, sºexigeix lºadscripció a lºexecució del contracte, com a mínim,
dels mitjans personals i/o materials segúents:

Especiñcació dels noms i la qualiñcació professional del personal responsable
dºexecutar la prestació. Art. 76.1 LCSP 9/2017

[¡si
XNO

Compromís de dedicar o dºadscriure a lºexecució del contracte els mitjans personals o
materials indicats. Art. 76.2 LCSP 9/2017
Xsí
UNO

A) Aportar els mitjans técnics i humans per a la correcta realització dels esdeveniments.

B) Aportar els vigilants, si fos necessari, per a la seguretat dels mitjans propis que aporti
lºadjudicatari dels equips i dºaltre maquinaria.

C) Pel que fa als equips de so, llum, projecció i qualsevol altre maquinaria necessária
per a la realització dels espectacles:

*Protegir els equips eléctrics dels efectes climatológics adversos.

*Aportar els elements necessaris de protecció i canalització per a'1'llar el cablejat que es
desplaca des de les taules de control fins a l'escenari, presa de corrent, facana, etc. sense
necessitat de muntar tanques metál-liques. Aquest sistema ha dºestar homologat, ser
segur, protegit dels efectes climatológics i no impedir la circulació del públic i de
vehicles encara que la instal-lació es realitzi a espais sense transit rodat.

*Cablej at suñcient.
*LºAjuntament de Palma disposará de les segúents preses de corrent, en cas que la
potencia no sigui suñcient o inexistent, el contractista aportará els generadors necessaris
pel desenvolupament de lºespectacle, amb el combustible suñcient per al seu
funcionament.

>º<pl. Joan Carles l (aproximadament 80kw).

* La pl. de Cort (aproximadament 80kw). En cas que la potencia no sigui suñcient, el
contractista aportará els generadors necessaris pel desenvolupament de lºespectacle.
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* La pl. de la Reina 1 disposará dºun escenari, com a máxim de 8x6 m i una presa de
corrent de aproximadament 15 kw. En cas que la potencia no sigui suficient, el
contractista aportará els generadors necessaris pel desenvolupament de lºespectacle.

* Tramitar i legalitzar les instal-lacions eléctriques especials, preses de corrent i/0 grups
electrógens per a lºús especíñc de les instal-lacions de baixa tensió temporals per a
festes a la UDIT (Unitat de Informació i tramitació de la Direcció General dºlndústria —

conselleria de Comerc, Indústria i Energía del Govern de les Illes Balears). A aportar la
documentació necessária i requerida per a aquesta finalitat (projecte de tecnic competent
—enginyer tecnic o industrial-, certificat del instal-lador o butlletí, certificat de final
d,obra…) i a lliurar a lºAjuntament de Palma, abans del seu ús, lºautorització de posada
en servei per part de la Conselleria d'indústria.

*Seguir les indicacions dels serveis municipals respecte a la emissió de renous durant
els muntatges, proves de so i llum, realització i desmuntatges.

*Habilitar sistemes de resposta davant qualsevol necessitat i imprevist que afecti a la
convivencia, seguretat, salut de persones i béns en general, durant lºexecució, muntatge,
desmuntatge, manteniment i ús dels equips de so i llum, com per exemple, renous, fums,
accés de vehicles per a vials de vianants, que diñcultin lºacce's a establiments
comercials i públics en general, etc.

Carácter dºobligacions esseneials als efectes prevists en lºart 21 1 .f:

& sr
[] NO
a) Coordinar-se permanentment amb l'Ajuntament de Palma. Comunicar per escrit el
nom i teléfon de contacte dºun representant davant lºAjuntament. Aquesta persona haurá
dºestar localitzable, durant la duració del contracte i especialment entre les 24 hores
abans i després de les activitats corresponents.

b) Aportar els allotjaments, els viatges i realitzar els trasllats interns dels artistes i

técnics objecte del contracte si fos necessari, així com el cátering i dietes dºaquests. En
el cas que qualsevol dels espectacles proposats utilitzi imatges de tercers (persones,
bens, obres, logotips i dºaltres), lºadjudicatari haurá de comptar amb les autoritzacions
i/o permisos escaients al respecte, tant pel seu ús com per a la seva reproducció i
difusió. LºAjuntament de Palma no es responsabilitza del incompliment dºaquest
requisit ni del contingut de la proposta presentades. Així mateix, queda eximit de tota
responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a
aquesta qúestió i deriva aquesta responsabilitat al contractista.

c) Tenir en compte i comprovar que la il-luminació nadalenca als carrers (installada
aproximadament a uns 3 metres dºaltura des del terra) no suposará cap impediment per a
la installació dºelements dºaltura, ja siguin móbils o fixes.

d) Presentar la documentació técnica i artística que lºAjuntament de Palma pugui
requerir en qualsevol moment.
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e) Presentar un pla de treball en suñcient antelació per fer viable la seva aplicació, i que
contempli, com a mínim:

* El calendari i horaris concrets dels muntatges dels equips i de les proves de so i llum.
* La relació de matrícules, el nom complet i núm. de DNI dels xofers de cada vehicle
que necessáriament han de tenir accés a les árees de circulació restringida (Acire), per a
muntatges, desmuntatges i realització del concert.
* Durant la realització de lºevent a la zona de lºactivitat, lºAjuntament no está obligat a
reservar espai per lºestacionament de vehicles, a excepció dels que porten els artistes i

un máxim de dos vehicles técnics, segons la disponibilitat dºespai. La resta de vehicles
només podran tenir accés per cárrega i descárrega.
* Realitzar el distintius que permetin controlar l”accés dels artistes i técnics a les zones
reservades. Aquests distintius no seran válids sense el segell dels Serveis de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Palma.

í) Adaptar—se als espais i installacions existents per a la realització de lºespectacle.

g) Les pautes d'actuació davant una emergencia vendran determinades pel manual
d'Autoprotecció que l'Ajuntament de Palma disposará per aquests events, en
compliment de normativa vigent sobre emergéncies a les Illes Balears ( Llei 2/1998 de
13 de marc de Ordenació de Emergéncies en les Illes Balears) i altres disposicions
legals complementaris (Decret 8/2004 de 23 de gener pel qual es desenvolupen
determinats aspectes de la Llei 2/98, Llei 3/2006 de 30 de marc sobre gestió
d'emergéncies de les Illes Balears, Llei 7/2013, de 26 de novembre, de régim jurídic
dºinstal-lació, acces i exercici dºactivitats a les Illes Balears, etc). L'empresa
adjudicataria en el desenvolupament de la seva activitat i davant una emergencia actuará
segons les instruccions dades pels agents de l'autoritat competent.

El/s contractista/es hauran d'aportar la totalitat dels artistes/grups musicals en promoció
que actuaran el mateix dia, els serveis complementaris (allotjaments, viatges,
desplacaments, dietes, cátering, assegurances i dºaltres escaients), els equips de so i
llum adients i necessaris, així una campanya publicitaria al respecte. No sºadmetran
propostes parcials, és a dir, que només contemplin ofertes artístiques o equip de so i
llum o promoció publicitaria.

F.6 Habilitació empresarialo professional exigida… Art. 65.2 LCSP 9/2017.

G. REVISIÓ DE PREUS
No escau

|] Fórmula:
[___] Altres:
Sistema dºaplicació:
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H. GARANTIES

H.l Garantia provisional: máxim 3 % del pressupost de licitació (IVA exclós)
Dlmport: Percentatge:
[XING escau Justiñcació:

H.2 Garantia definitiva: 5 % de Pimport d'adjudicació (o del pressupost de licitació
quan la quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris; o del preu máxim
ñxat, en el cas dels contractes amb preus provisionals) (IVA exclós)
Forma de prestar la garantía:
I:] En qualsevol de les formes regulades en l'art. 108.1 LCSP 9/2017
I:] Mitjancant retenció de preu (art. 108.2 LCSP 9/2017 )

No escau

H.3 Garantia complementaria: máxim 5 % de lºimport dºadjudicació (IVA exclós)
INp
I:]SI
Percentatge:

I. PRESENTACIÓDE PROPOSICIONS
Lloc: Departament de Participació Ciutadana. Placa de Santa Eulalia, 9, 4t - Palma
Data i hora límit: vegeu anunci de licitació.
Es podran presentar proposicions durant 15 dies a partir del segúent de la publicació de
l'anunci al perfil del contractant
Adreca en la que es pot anunciar la tramesa per correu de lºoferta:
— regdinam©palma.es

J. ADMISSIBILITATDE VARIANTS O MILLORES
DN0
Xsí
Els licitadors podran proposar la segúent millora, sense cost economic per a
lºAjuntament de Palma:

La realització d'un espectacle destinat al públic infantil, ambientat o en temática entorn
a la llum, en motiu de la inauguració del Betlem de Cort, el mateix dia de la Encesa dels
llums de Nadal.

K.O. PROCES DE VALORACIÓDE LES PROPOSTESPRESENTADES

a) Els licitadors han de tenir en compte que:



— Podran presentar-se a un o a més dºun dels lots oferts.

- Poden presentar quantes ofertes dºespectacles considerin adients per cada un dels lots.
— LºAjuntament de Palma només contractará un espectacle artistic per lot.

- LºAjuntament de Palma podrá no adjudicar la totalitat dels lots oferts, per motius de
programacíó final de l'esdeveniment en motiu de les festes de Nadal.
— No sºadmetran propostes que només contemplin part de l”objecte del contracte de cada
lot. Entenem per part qualsevol d7aquestes: espectacle, serveis complementaris i mitjans
técnics i humans.

b) Un cop fmalitzat el termini per a la presentació de propostes, lºAjuntament de Palma
sistematitzará i resumirá totes les ofertes presentades que administrativament i
técnicament es considerin viables i idónies per a cada un dels lots oferts.

c) LºAjuntament de Palma de forma directa o a través de la contractació dºun servei
d'assessorament artistic, realitzará una primera selecció, tenint en compte:
— La qualitat artística, en el sentit ample dºinnovar, crear i generar valor.
— La coherencia amb la temática de la llum i amb lºesdeveniment dºEncesa de llums.
— Lºadequació a l”espai on es dura a terme lºactivitat I la seva viabilitat técnica.

K.1 ASPECTESOBJECTE DE NEGOCIACIÓ (145, 167 i 169 LCSP)
Economics Técnics

La rebaixa del preu ofert. Aspectes artístics (efectes lumínics,
número d'actuants, temática proposada i
el seu contingut, etc)

La ubicació per a realització dels mateixos.
La durada, horari i número de passis
proposats.
El número d'elements proposats als lots 5 i
6

L'adequació de l'espectacle proposat i dels
mitjans (técnics i humans) necessaris pel
seu desenvolupament, a la tota la
programació de l'Encesa de llums de
Nadal 1 a l'espai de realització
Altres mitjans necessaris per a la
realització de l'espectacle proposat i que
no disposa el licitador (escenaris, tanques,
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cadires, taules , etc)

La possible millora presentada.

L”Ajuntament de Palma convidará a negociar als licitadors, de cada un dels lots
seleccionats, a la negociació, presencialment o per via correu electronic, tantes
vegades com sigui necessária.

S'han de fer constar a l'expedient les actes de les reunions o els correus electronics
que es derivin de la negociació i la proposta definitiva s'incorporarana l'expedient
corresponent.

K.2 PARÁMETRES OBJECTIUS PER APRECIAR VALORS ANORMALS O
DESPROPORCIONATS.Art. 149 LCSP 9/2017

|l Art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001. H

L. CIRCUMSTANCIES DETERMINANTS DE L'ADJUDICACIÓ EN ELS
CASOS D,IGUALTATDE PROPOSICIONSArt. 147 LCSP 9/2017
A lºefecte de la solució dºempats, la proposta dºadjudicació es fará a favor de
lºempresari que acrediti la circumstáncia segúent (lºordre de preferencia será):

5 Nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 % apartat
Empreses dºinserció.
Entitats sense ánim de lucre.
Entitats reconegudes com a organitzacions de comerc just.
Empreses que afavoreixin la ígualdat dºoportunitats entre homes i dones.

)—*UJN4>—

M. CONDICIONS ESPECIALS D”EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202
LCSP 9/2017

N. IMPORTMAXIM DESPESES DE PUBLICITAT
300,00 €

0. PROGRAMA DE TREBALL EN CONTRACTES DE TRACTE SUCCESSIU

]] SÍ. Termini de presentació per a lºaprovació:
DNO

P. PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP 9/2017
El pagament del preu es fara una vegada realitzat el servei, previa presentació de la
factura, la qual haura dºestar degudament conformada pels serveis técnics i sºabonara en
el termini legal establert a la legislació vigent.

10
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Q. SUBCONTRACTACIÓ.Art; 215 LCSP 9/2017
I:] No es permet

Es permet en les condicions segúents:
Sºexigeix la presentació dºuna declaració sobre la part del contracte que el licitador

tingui previst subcontractar en els termes de lºarticle 215.2.a del LCSP 9/20l7
[:| Sºexigeix la subcontractació amb empreses especialitzades. Parts del contracte que
sºhan de subcontractar i habilitació professional o classiñcació exigides:

R. LLOC DE LLIURAMENTO PRESTACIÓ
Lot 1: La contractació de la realització dºun espectacle de mapping audiovisual a la
facana del Casal Solleric.

Lot 2: La contractació de la realització dºun espectacle mapping audiovisual a la
facana de lºediñci de Cort

Lot 3: La contractació de la realització d'un espectacle de laser show ambientat amb
música, sobre un escenari ubicat al passeig del Born — pl. de la Reina.

Lot 4: La contractació de la instal-lació d'objectes artístics móbils il'luminats al
carrer: bicicletes, vehicles a motor, titelles gegants i qualsevol altre artefacte. Es
podran ubicar als segúents llocs: pl. Marques del Palmer, c/ Colom, c. Unió, c. Riera, i
pl. Mercat i/o d'altres propers, depenent de les seves característiques.

Lot 5: La contractació de la instal-lació d'elements decoratius inspirats en el llum al
carrer: inflables il-luminats, bolles o esferes de llum, globus, etc. Es podran ubicar als
segúents llocs: pl. Marques del Palmer, c/ Colom, c. Unió, c. Riera, i pl. Mercat, Born
i/o d'altres propers, depenent de les seves característiques.

Lot 6: La contractació de la realització d'un espectacle d,acrobacies o equílibristes de
circ, ubicat a la pl. Mercat

Lot 7: La contractació de la realització dºun espectacle de malabaristes de circ, ubicat
a la pl. Santa Eulalia.

Lot 8: La contractació de la realització dºun espectacle de dansa aéria amb teles,
ubicat al passeig del Born.

Lot 9: La contractació de la realització dºun espectacle de passacarrers A. Itinerari:
dins els espais esmentats a la cláusula quarta del plec de prescipcions técniques.

Lot 10: La contractació de la realització dºun espectacle de passacarrers amb la
inclusió dºelements d'altura (xanques, etc). Itinerari: dins els espais esmentats a la
cláusula quarta del plec de prescipcions técniques.

Lot 11: La contractació de la realització dºun espectacle de batucada en cercavila:
amb el segúent itinerari: des de Cort fins al passeig del Born.

ll



Lot 12: La contractació de la realització dºun espectacle de castellers. Ubicat a la pl.
Major / Monsenyor Palmer.

Llocs de realització de les activitats:

Els espectacles artístics de l'Encesa dels llums de Nadal es realitzaran dins el segúent
marc territorial: pl. Joan Carles, Pl. Major, pl. Marques del Palmer, pl. de Cort, pl. Santa
Eulalia, pl. de la Reina, Passeig del Born, c. Unió, c. Riera, pl. Mercat, c. Constitució i

pl. del Rosari. Aquest marc es podrá ampliar a llocs propers als esmentats.

S. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE NO
INCLOSESEN L'ART. 192 LCSP 9/2017
En cas dºincompliment de terminis parcials: sºaplicará un 5% del preu del contracte (PC)
En cas d'incompliment del termini total: sºaplicará un 10% del PC
En cas dºincompliment o compliment defectuós de la prestació, sºaplicará un 5% del PC
En cas dºincompliment parcial de lºexecució de l”objecte del contracte sºaplicará un 10%
del PC
En cas que lºincompliment afecti característiques tingudes en compte per defmir els
criteris d7adjudicació (art. 145.6) s”aplicará un 10% del PC
En cas dºincompliment de compromisos o de condicions especials dºexecució del
contracte (art. 129) sºap]icará un 10 % del PC

Penalitzacions especíñques :

a) En cas de malaltia greu de lºartista o de qualsevol membre imprescindible de
lºespectacle que impossibiliti Factuació prevista, el contractista presentará el
corresponent justiñcant metge a lºAjuntament de Palma, que restará eximit del
pagament del preu del contracte.

En aquest cas lºAjuntament de Palma donará audiencia al contractista per a que
aquest formuli les consideracions al respecte i si sºescau, a petició de lºAjuntament de
Palma, proposar d,altres artistes per suplir la baixa, adjuntant la documentació que es
pugui requerir en el seu moment i el pressupost, que en cap cas suposará un
increment del preu del contracte. No obstant aixo la decisió f1nal correspondrá a
lºAjuntament de Palma, el qual es reserva el dret de recórrer a les ofertes presentades
a licitació que estiguin disponibles per actuar.

b) La no compareixenca dels actuants o en el moment de lºinici de l'espectacle i/o el no
muntatge dels equips de so i llum i de qualsevol altre maquinaria, implicará la
resolució del contracte i lºaplicació dels seus efectes que preveu la normativa vigent.

c) L'incompliment parcial o defectuós del contracte, la no observanca de les indicacions
que pugui realitzar el personal municipal i la manca de col-laboració amb
lºAjuntament de Palma, podrá implicar lºaplicació de penalitats de fins un 50 % del
preu total del contracte.

d) En el cas que lºAjuntament disposi dºesponsoritzacions dels viatges i allotjaments
12
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º¿'"”“dels artistes owd?altres elements objecte del contracte, ho comunicará en prou
antelació al contractista, el qual si no presenta la justificació dºhaver realitzat la
despesa amb data prévia a la comunicació de lºAjuntament de Palma, ho restará de la
facturació corresponent.

T. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es permet en les condicions segñents:

LºAjuntament de Palma, per circumstancies meteorológiques adverses o qualsevol altra
que afecti a la salut o a la seguretat de les persones, podrá modificar la programació i/o
suspendre parcial o totalment les actuacions

a) Per condicions meteorológiques adverses:

1. Si aquestes afectessin al muntatge dels equips de so i llum i altres necessitats
técniques per dur a terme els espectacles, abans que aquests sºhagin iniciat, sºajustaran
en el temps per tal de possibilitar la realització dels mateixos.

2. En el cas que les condicions climatológiques impedissin l'acabament dels muntatges
dels equips de so, llum i d'altres de forma necessária i imprescindible per a la realització
dels espectacles en el moment previst, lºAjuntament podrá modiñcar lºinici dels
mateixos al llarg de les 2 hores segúents a l7hora dºinici prevista al programa de festes.

3. Un cop realitzats els muntatges esmentats i en el cas que impedissin la realització de
les proves de so i llum totals o parcials dºun o més espectacles, lºAjuntament podrá
ordenar prescindir dºelles.

4. Si en el moment dºiniciar-se les activitats, amb tots els muntatges realitzats, les
previsions meteorológiques són adverses, lºAjuntament de Palma podrá modificar
lºhora dºinici prevista de cada un dels espectacles, la seva durada o anul-lar—ne alguns
dels seus passis.

5. En el cas de suspensió total dels espectacles previstos abans dºiniciar—se
lºesdeveniment de lºEncesa dels llums de Nadal:

* Per impossibilitat de:

— Iniciar o finalitzar els muntatges dºequips de so, llum i dºaltres previstos i necessaris
per la realització dºaquests.

- Iniciar la totalitat dels espectacles previstos a dit lloc, malgrat sºhagin realitzats tots els
muntatges necessaris.

* l quan les autoritats municipals considerin que físicament es veu afectada la seguretat
de les persones que hi participen o actuen i el públic en general.

13



LºAjuntament de Palma podra posposar la realització dels espectacles de lºEncesa de
Llums al dia segúent, 25 de novembre. Si fos el cas, els contractistes estan obligats a
aportar tots els serveis i mitjans necessaris per possibilitar la realització, sense cost
economic afegit i segons les indicacions que en el seu moment pugui realitzar
lºAjuntament de Palma.

En el cas de suspensió definitiva, ja es produeixi el dia 24 com 25 de novembre,
lºAjuntament abonará el 100% del preu del contracte adjudicat.

6. Si la suspensió dels espectacles es produeix un cop iniciats (independentment sigui el
dia 24 o 25 :

* Sempre i quan la suspensió es doni a partir dels 10 minuts de lºinici de l'espectacle.

* Els muntatges i proves sºhan realitzat i han estat en funcionament a partir dels 10
minuts de lºinici de lºespectacle.

L”Ajuntament de Palma abonará el 100 % del preu del contracte adjudicat.

7. En qualsevol dels casos dºaquest apartat a), ni el contractista, ni les empreses
subcontractes per aquest, ni possibles artistes, representants dºaquests i/o actuants,
podran demandar ni exigir qualsevol pagament i/o indemnització al respecte a
lºAjuntament de Palma.

8. Per amenaca a la salut i seguretat pública: En el cas de suspensió de lºespectacle 0
part d'aquest, per motius que impliquin una seria amenaca per a la salut i seguretat
pública segons les autoritats competents, lºAjuntament abonará el 100% del preu del
contracte.

9. En qualsevol cas, la suspensió total 0 parcial dels espectacles correspondrá a
lºAjuntament de Palma i a les autoritats municipals i/o competents. Dita suspensió es
produirá a partir del moment que es comuniqui al contractista, pel Cap de Departament
de Participació Ciutadana o pel Servei Técnic de Participació o pel responsable que es
trobi en el lloc de lºactivitat. Es considerará válida la comunicació que es realitzi via
telefonica per missatge escrit.

lO. L'Ajuntament de Palma podrá modificar en qualsevol moment i sense cost
económic afegit, la data, hora i lloc de lºEncesa dels llums de Nadal, per motiu
climatológics adversos o d,altres justiñcats, inclosa la data proposada (25 de novembre)
per posposar lºespectacle, prevista a la cláusula cinquena.

11. LºAjuntament de Palma podrá modificar lºhora prevista (19 h) i el lloc de lºacte
protocol-lari de lºEncesa dels llums de Nadal.

14
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U. RESOLUCIÓDEL CONTRACTE
Incompliments de la prestació que n'afectin característiques que s'hagin tingut en
compte per definir els criteris dºadjudicació, als quals sºatribueix carácter dºobligació
contractual essencial als efectes de lºart. 211 (art. 145 LCSP 9/2017)

V. TERMINI ESPECIALDE RECEPCIÓ.

w. NOTIFICACIÓ ELECTRÓNICA
|:ISÍ
[¡No

X. ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL.

a) Si els espectacles contractats només impliquen l'actuació d”artistes (lots 6, 7, 8, 9, 10,
11 i 12) considerant aquests de menor risc per un nul o escás requeriment dºequips
de so i llum, es proposa exigir:

O Eximir de lºobligació de subscriure una asseguranca de responsabilitat
civil, sempre que el valor acumulat dels lots adjudicats a un mateix
licitador sigui igual o inferior a 2.000 €.

El mínim de capital assegurat, és a dir, 300.000 €, sempre que el valor
acumulat dels lots adjudicats a un mateix licitador, sigui superior a 2.000
€ i igual o inferior a 6.000 €.

Si el valor acumulat del conjunt dºespectacles contractats a un mateix
licitador sigui superior a 6.000 €, la cobertura esmentada augmentará a
600.000 €.

b) La resta dºespectacles que inclouen la instal-lació dºequips de so i llum (lots 1, 2, 3,
4, 5) al suposar una responsabilitat major respecte a les instal-lacions de so i llum
exigidos i a la major previsió de públic assistent, e's considera adient proposar una
cobertura mínima:

0 De 300.000 € si el valor acumulat del conjunt de lots adjudicat a un
mateix licitador és igual o inferior a 6.000 €.
De 600.000 € si el valor acumulat del conjunt de lots adjudicat a un
mateix licitador és superior a 6.000 € i inferior o igual a 12.000 €.
De 900.000 € si el valor acumulat del conjunt de lots adjudicat a un
mateix licitador és superior a 12.000 € i inferior o igual a 24.000€
De 1.200.000 € si el valor acumulat del conjunt de lots adjudicat a un
mateix licitador és superior a 24.000 € i inferior o igual a 36.000€.
De 1.500.000.— € si el valor acumulat del conjunt de lots adjudicat a un
mateix licitador és superior a 36.000 € i inferior o igual a 48.000 €.
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dj “D“e 1.600.000.— € si el valor acumulat del conjunt de lots adjudicat a un
mateix licitador és superior a 48.000 €.

Y. INFORMACIÓDE CARÁCTERCONFIDENCIAL

Z. OBSERVACIONS. OBLIGATORIETATPRESENTACIÓDEUC.

Per acord de la Junta de Goven de 6 de juny de 2018 s'ha declarat dºaplicació general i
obligatoria per a totes les licitacions que celebri lºAjuntament de Palma la substitució de
la documentació administrativa acreditativa dels requisits previs, per una declaració
responsable ajustada al DEUC, document europeu únic de contractació, que haurá
d'estar signada i amb la corresponent identiñcació, en que el licitador posi de manifest
el segúent:

lr Que la societat esta válidament constituída i que d'acord amb el seu objecte social pot
presentar—se a la licitació, així com que el signant de la declaració ostenta la deguda
representació per a la presentació de la proposició i d'aquella.

211 Que compta amb la corresponent classificació, si escau, o que compleix els requisits
de solvencia económica, financera i técnica o professional exigits, en les condicions que
estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu
únic de contractació a que es refereix l'article segúent.

3r Que no está sotmesa a cap prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com
a conseqííéncia de l'aplicació de l'article 71.3 de la LCSP.

4t La designació d'una adreca de correu electronic en que efectuar les notificacions.

Se En el cas de sol-licituds de participació en els procediments restringit, de licitació
amb negociació, en el dialeg competitiu i en el d'associació per a la innovació, es posará
de manifest addicionalment que es compleix amb els requisits objectius de solvencia
establerts al plec.

6é En els casos en que l'empresari recorrí a la solvencia i mitjans d'altres empreses,
cadascuna d'elles també haurá de presentar una declaració responsable en la qual figuri
la informació pertinent per a aquests casos.

7e En tots els supósits en que en el procediment s'exigeixi la constitució de garantia
provisional, s'aportará el document acreditatiu d'haver-la constituít.

Se En tots els supósits en que diversos empresaris concorrin agrupats en una unió
temporal, s'aportará una declaració responsable per cada empresa participant a més del
compromís de constituir la unió temporal per part dels empresaris que siguin part de la
mateixa.

% A més de la declaració responsable a que es refereix la lletra a) anterior, les empreses
estrangeres, en els casos en que el contracte s'hagi d'executar a Espanya, hauran
d'aportar una declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
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correspongui al licitador.

10e Quan el plec prevegi la divisió en lots de l'objecte del contracte, si els requisits de
solvencia económica i ñnancera o técnica i professional exigits variaran d'un lot a un
altre, s'aportará una declaració responsable per cada lot o grup de lots a que es apliquin
els mateixos requisits de solvencia.

lle Per el cas que el licitador presenti la documentació acreditativa dels requisits
anteriors, sera requerit per un termini de tres dies perque presenti la declaració
responsable ajustada al DEUC document europeu únic de contractació. Una vegada
presentada díta declaració responsable, li será retornada la documentació presentada, en
cas d'incompliment del requeriment será exclós de la licitació.
l2é Per poder emplenar l'Annex referit a la declaració responsable mitjancant el model
normalitzat Document Unic Europeu de Contractació (DEUC) haurá de seguir els
segúents passos:

l. Obrir el segúent link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ESPD

2. Seleccionar l'idioma "espanyol".

3. Seleccionar l'opcio' "sóc un operador económic".

4. Seleccionar l'opció "importar un DEUC".

5. Carregar el fitxer DEUC.xm1 que préviament s'ha descarregat al seu equip (pas 1).

6. Seleccioneu el país i pitgi "segííent".

7. Emplcnar els apartats del DEUC corresponents.

8. Imprimir i signar el document.

l7
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QUADRE DE CRITERIS DºADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Abans de lºaplicaoió dels criteris dºadjudicació i a partir de la negociació realitzada, els
lioitadors podran lliurar a lºAjuntament de Palma, dins el termini que aquest estableixi, la
proposta definitiva. En el cas que aquesta no es presenti, els criteris dºadjudicació
sºaplicaran a la proposta inicial.

Resultará adjudicatarí de cada lot, el licitador que assoleixi una major puntuació a cad un
dels lots 1,2,3,4,7,8,9,10, 11 i 12 i segons els segiíents criteris dºadjudicació, fins un total de
100 punts:

La durada proposada a cada lot, fins a 25 punts
Puntuació= (número de passis X duració —en minuts- de lºespectacle proposat) )( puntuació
máxima (25) / (minuts totals de durada máxima establerta a cada lot)

Lºoriginalitat i qualitat artística de lºespectaoleproposat, fins a 15 punts.

Els efectes visuals i lumínics de lºespectacle proposat, fins a 15 punts

Lºadequació dels equips técnics o mitjans técnics i humans a lºespectacle proposat i al lloc
de realitzaoió, fins a 10 punts.

La rebaixa del pressupost máxim de licitació, fins a 22,5 punts
D = puntuació máxima (2 2,5)
C = import del preu máxim de licitació del lot al qual sºha presentat el licitador
B = Import oferit por cada una de les empreses que presenten un mateix artista/grup musical
A = import de lºoferta més económica d,un mateix artista/grup musical
Puntuació = D >< (C-B) / (C-A)

Lºadequació de la temática a un públic familiar, fins a 10 punts

La millora presentada, fins a 2,5 punts

Resultará adjudicatari dels lots 5 i 6, el licitador que assoleixi una major puntuació,
segons els segúents criteris dºadjudicaoió, fins un total de 120 punts, als segúents lots

La durada proposada a cada lot, fins a 25 punts
Puntuació= (número de passis x duració —en minuts— de lºespectacle proposat) x puntuació
máxima (25) / (minuts totals de durada máxima establerta a cada lot)

Lºoriginalitat i qualitat artística de lºespectacle proposat, fins a 20 punts.

Aportació dºun major número del mínim d”elements exigits, 5 punts per element de más
aportat, fins a 20 punts

Els efectes visuals i luminics de lºespeotacle proposat, fins a 15 punts
18



Ajuntament I.
.

Lºadequació dels equips técnics o mitjans técnics i humans a lºespectacle proposat i al lloc

de realització, fins a 15 punts.

La rebaixa del pressupost máxim de licitació, fins a 12,5 punts
D = puntuació máxima (12,5)
C = import del preu máxim de licitació del lot al qual sºha presentat el licitador

B = Import oferit per cada una de les empreses que presenten un
mateix artista/grup musical

A = import de lºoferta más económica dºun mateix artista] grup musical

Puntuació = D >< (C—B) / (C-A)

Lºadequació de la temática a un públic familiar, fins a 10 punts

La millora presentada, fins a 2,5 punts

c. DOCUMENTACIÓRELATIVAALS CRITERIS DºADJUDICACIÓ

La documentació relativa als criteris dºadjudicació que sºha de presentar és la segúent

(sºindica també el sobre en que sºba d,incloure):

. ,
Sobre

Documentac1o

. Documentacióadministrativa

Declaració responsable en el format DEUC previst a la cláusula Z del quadre de

característiques del contracte. Eximeix el licitador dºaportar la documentació

relativa a la personalitat i capacitat dºobrar, la representació, les solvéncies

económica i ñnancera, i técnica i professional i/o la classiñcació que es requereixin

en aquest contracte, la declaració de no estar incurs en prohibicions de contractar,

el compromisos dºaportar al contracte els mitjans materials i personals necessaris

per a executar-lo, de subscripció i presentació de la pólissa de responsabilitat civil

requerida i del compliment de requisits en materia de prevenció de riscs laborals,

sense perjudici de lºobligació de presentar la documentació exigida, a
requeriment

de lºAdministració,previ a lºadopc1ó de la propostadºadjudicació.

. Documentació técnica /económica mínima exigida en fase de licitació: Sobre

Els licitadors presentaranobligatóriament lºAnnex I (model proposició)
i B

Pannex 1 (proposta dºespectacle)del plec de prescripcionstécniques, en
relació

a la qual versaran els aspectes objecte de negociació i valoració dºaquest contracte.
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D. PROCEDIMENTAMB FASES
Fase Criteri dºad'udicació Llindar mínim

E. ORGANISMETECNICESPECIALITZAT

F. COMITE DºEXPERTS

G. CRITERIS D'ADJUDICACIÓDE CARÁCTERSOCIAL Y MEDIAMBIENTAL

Només es poden tenir en compte aquelles cláusules socials i culturals que afectin a la
contractació artística, es a dir, a lºartista contractat.
Així, es valoraran aquelles propostes artístiques que a més de lºaspecte musical,
permetin donar a conéixer altres vessants de tipus social i cultural fins un máxim de 15

punts:
. Presencia femenina, es valorará fins a 5 punts
. Inclusió de persones d'artistes/músics amb alguna discapacitat (almenys dºun

33%) fins a 5 punts
. Foment de la nostra cultura i llengua, fins a 5 punts

Amés ,

1. Les persones o entitats licitadores han de presentar una declaració jurada d”adhesió i

conformitat amb les condicions especials d'execució establertes als plecs de
cláusules administratives.

2. Si se subcontracta part de lºactivitat contractual les condicions especials dºexecució
han d7incloure lºobligació per al contractista dºexigir-ne el compliment a totes les
empreses amb les quals subcontracti, i sºha dºacreditar aquest compliment davant
lºorgan de contractació.

3. Són les segiients condicions dºexecució:

a) Accessibilitat universal i disseny per a totes les persones

l. Sºhan de complir les especiñcacions técniques de disseny universal per a
totes les persones establertes a la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
de accessibilitat universal i disseny per a tots, així com el Reial decret
1494/2007, de 12 de novembre, pel qual sºaprova el Reglament sobre les
condicions básiques per a lºacce's de les persones amb discapacitat a les
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b) Drets laborals í qualitat en lºocupació

l. El contractista ha de complir al llarg de tota lºexecució contractual totes les
disposicions legals, reglamentáries i convencionals en vigor en materia
laboral, de Seguretat Social, i de seguretat i salut en el treball que siguin
aplicables ales persones treballadores vinculades a lºexecució del contracte.

El contractista ha dºassumir durant tota la prestació lºobligació dºaplicar a la
plantilla que executará el contracte les condicions laborals establertes pel
darrer conveni col-lectiu sectorial i territorial vigent en el qual sºenquadra i

desenvolupa la prestació contractual, sense perjudici de millores sobre el que
sºhi disposa. Si no hi ha conveni aplicable el departament responsable del
contracte pot ñxar al plec unes condicionis laborals mínimes aplicables.

El contractista ha de mantenir la plantilla adscrita a la prestació al llarg de
tota lºexecució del contracte. A aquest efecte els licitadors han de manifestar
mitjancant declaració jurada el nombre de persones treballadores que
ocuparan per a lºexecució del contracte i la seva jornada laboral expressada
en hores de feina a lºany. Si la plantilla no és homogénia al llarg del
contracte, sºha de preveure un calendari amb indicació concreta del nombre
de persones i individualitzant la seva jornada anual de treball en hores de
treball per persona, així com les dates dºinici i fi del contracte. Aquesta
cláusula sºha dºexceptuar si la contractació de treballadores i treballadors per
a lºexecució del contracte és de carácter variable en funció de la ratio
fluctuant de persones usuáries o beneñciáries de la prestació.

Els licitadors han de garantir que lºoferta económica ha de ser adequada
perque lºadjudicatari faci front al cost derivat de lºaplicació del conveni
sectorial que correspongui, sense que en cap cas els preus/hora dels salaris
recollits puguin ser inferiors als preus/hora del conveni més els costs de
Seguretat Social.

e) Discapacitat

Les empreses licitadores que comptin amb 50 persones treballadores o més en el
total de la seva plantilla han dºacreditar que está formada almenys per un 2% de
persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Complementáriament o
subsidiaria es pot acreditar complint les mesures alternatives previstes en la
legislació vigent.

d) Igualtat entre dones ¡ homes

1. Les empreses licitadores amb más 250 treballadors/res han dºacreditar el
disseny i lºaplicació efectiva del Pla dºigualtat previst a la Llei orgánica
3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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Lºempresa contractista ha dºestablir mesures que garanteixin la igualtat en
lºaccés a l'ocupació, la retribució, la promoció, la formació i la permanencia,
així com la prevenció de lºassetjament sexual a la feina, i mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les
persones treballadores adscrites a Fexecució del contracte, dºacord amb la
Llei orgánica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i

homes.

A tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de lºexecució del contracte lºempresa contractista ha dºusar un
llenguatge no sexista, evitar qualsevol imatge discriminatoria de les dones o
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors dºigualtat, presencia
equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de
genere.

e) Insercíó laboral de persones amb diñcultats dºaccés al mercat laboral

1
. Lºempresa adjudicataria ha dºadscriure i contractar per a lºexecució del
contracte almenys un 10% de persones amb dificultats dºaccés al mercat
laboral.

Complementáriament o subsidiaria lºadjudicatari pot acreditar—ne el
compliment mitjancant el compromís de subcontractació amb una empresa
dºinserció, un centre especial dºocupació o una entitat la finalitat de la qual
sigui la promoció de lºocupació protegida, per idéntic percentatge respecte
del preu dºadjudicació del contracte.

Si hi ha el deure de subrogar el personal o altres circumstáncies que en
iniciar—se lºexecució del contracte impedeixen complir el percentatge
assenyalat, l'empresa ha de comprometreºs a contractar aquest perfil de
persones en totes les noves contractacions, baixes i substitucions que
necessiti o es produeixin fins & aconseguir aquest percentatge.

4. Sºentén per persones amb diñcultats dºaccés al mercat laboral les segúents:

— persones amb els perfils assenyalats a la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació dºempreses dºinserció

- persones inscrites als programes dºinserció laboral de lºAjuntament de
Palma, 0 uns altres semblants

- persones amb diñcultats dºacce's al mercat laboral, dºacord amb el Reial
decret legislatiu 3/2015, de 23 dºoctubre, pel qual sºaprova el Text refós
de la Llei dºocupació i lºEstratégia espanyola dºactivació per a
lºocupació

f) Complimentde criteris étics
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Les empreses licitadores es comprometen que si resulten adjudicatáries aportaran o

fabricaran tots els seus productes o subministraments, i executaran la seva obres o

serveis respectant els drets laborals basics al llarg de tota la cadena de producció i

complint estrictament les convencions fonamentals
de lº0rganització Internacional

de Treball, especialment:

a) Les convencions 29 i 105, relatives a la supressió del treball forcat.

b) Les convencions 87 i 98, sobre llibertat sindical, dºassociació i negociació

col—lectiva.
c) La Convenció 100, sobre la igualtat de remuneració entre la ma dºobra

masculina i la ma dºobra femenina per un treball dºigual valor.

d) La Convenció lll, contra la discriminació en lºaccés a ocupació i les condicions

laborals per raons de raca, color, sexe, religió, opinió política,
extracció nacional

o origen social.
e) La Convenció 138, sobre l'abolició de lºexplotació i el treball infantil.

f) La Convenció 182, sobre la prohibició de les pitjors formes de treball infantil i

de l'acció immediata per a la seva eliminació.

g) Transparencia i justícia fiscal

Tots els licitadors es comprometen a executar el contracte amb criteris dºequitat i

transparencia fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents dºaquest

contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats dºacord amb la

legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals

inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per POCDE o la

Comissió Europea, be' sigui de forma directa o a través dºempreses
ñlials.

h) Criteris lingíiístics

1. L' empresa contractista ha dºentregar tota la
documentació técnica requerida per

al compliment del contracte i els treballs que siguin objecte dºaquest almenys en

llengua catalana.

2. Així mateix, lºempresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han

utilitzar el catalá als rétols, les publicacions, els avisos i dºaltres comunicacions

de carácter general que es derivin de lºexecució de les prestacions objecte del

contracte. Si lºAjuntament ho considera oportú, aplicant les previsions del

Reglament municipal de normalització lingúística, s'hi ha d,afegir
el castellá o

altres llengúes. A aquest efecte ha dºenviar els textos que sºhagin dºutilitzar

perque la direcció técnica del servei els doni la seva conformitat quant al seu

contingut i a lºús dºnna o diverses llengúes.

3. En la prestació de serveis, la execució dºobres o la posada a disposició de

subministraments, lºempresa contractista ha dºutilitzar almenys el catalá en les

actuacions i la documentació dirigides a terceres persones, la retolació, les

comunicacions per megafonía, les instruccions i manuals dºús, lºetiquetatge i

lºembalatge dels productes o serveis que produeixen o ofereixen, i les

comunicacions i les notiñcacions dirigides a persones físiques o jurídiques
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residents a lºambit lingtíístic catalá, incloent les factures i altres documents de
trafic, segons les determinacions del plec de prescripcions técniques particulars.

Lºempresa contractista assumeix l'obligació que el personal que sºhagi de
relacionar-se amb el públic tingui un coneixement suficient de catalá per a dur a
terme en aquesta llengua les tasques dºatenció, informació i comunicació, i

garantir així el dret dels usuaris a ser atesos en aquesta llengua.

En tot cas, lºempresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes
queden subjectes en l7execució del contracte a les obligacions derivades de la
Llei 3/l986, de 29 dºabril, de normalització lingúística a les Illes Balears,
modificada per la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007,
de 27 de marc, de la funció pública de la comunitat autónoma de les Illes
Balears i per la Llei 1/2016, de 3 de febrer , de modificació de la Llei 3/ 1986, de
29 d'abril, de normalització lingúística a les Illes Balears, i del Reglament de
normalització lingúística de lºAjuntament de Palma, aprovat pel Ple del 24 de
setembre de 1987 i modiñcat per acord plenari de 28 de juny de 1990.
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21. Perfeccionament del contracte

III. FORMALITZACIÓDEL CONTRACTE
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ANNEX III. AVAL DE GARANTIA PROVISIONAL

ANNEX IV. FIANCA DEFINITIVA

ANNEX V. AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA

ANNEX VI. DECLARACIÓ ARTICLE 71 LCSP 9/2017, COMPLIMENT
ASSEGURANCA SEGURETAT SOCIAL, EXCLUSIÓ PARADISOS FISCALS I
ADHESIÓ A CONDICIONS ESPECIALS DºEXECUCIÓ, I COMPROMÍS
MITJANS TECNICS I HUMANS I ASSEGURANCA.

ANNEX VII. DECLARACIÓRESPONSABLEDEL LICITADOR, INDICANTSI
ES PYME, ADRESSA PER NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES 1 SI
PERTANYA UN GRUP EMPRESARIAL.

26



; /".>_
1

; Ajuntament ,f

rx ' , ,. ;.… _,v._,,,…/—º»jLzlltctá¡ :r:“.“l

int…

de Rama;
'

;=-(,

PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
CONTRACTES ADMINISTRATIUS DE SERVEIS MITJANCANT
PROCEDIMENTNEGOCIATAMB PUBLICITAT

I. DISPOSICIONSGENERALS

1. Objecte del contracte

1.1 Lºobjecte del contracte és la realització del servei que sºindica en la portada i en el
Quadre de característiques del contracte d,aquest Plec, compres a lºarticle 17 de la
LCSP 9/2017, dºacord amb el que preveu l'artic. 166 i 167.b) de la LCSP.

1.2
Quan la contractació es fraccioni en lots, lºobjecte de cada lot constitueix una unitat
funcional susceptible de realització independent.

Lºexecució de l7objecte del contracte ha dºadequar—se a les condicions que figuren en
el contracte, en aquest Plec i en el Plec de prescripcions técniques, si sºescau,
documents que tenen carácter contractual.

Lºobjecte esmentat correspon als codis de la nomenclatura Vocabulari comú de
contractes (CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la Classiñcació de
productes per activitats (CPA) que, si escau, sºindiquen en la portada dºaquest Plec.

1.3 Quan així sºindiqui en la lletra J del Quadre de característiques del contracte,
sºadmetrá la presentació de variants o millores sobre els elements i en les condicions
que en el quadre esmentat es determinin.

2. Órgan de contractació

2.1 Lºórgan de contractació és el que sºindica en la po1tada dºaquest Plec.

2.2 Lºórgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en
conseqúéncia, té les prerrogatives dºinterpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereix el
compliment, modificar—lo per raons dºinterés públic, acordar-ne la resolució i
detem1inar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que
respecte dºaixó dicti seran executius, sense perjudici del dret del contractista a la seva
impugnaciódavant la jurisdicció competent.

3. Régim jurídic ¡ jurisdicció

3.1 La contractació que sºha de dur a terme es tipiñca com a contracte de serveis, negociat
amb publicitat de carácter administratiu, de conformitat amb el que estableixen els
a1ticles 17 i 25, 166 i 167.0) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (d”ara endavant LCSP 9/2017), 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, en la mesura que continui' vigent, i al Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
dºoctubre, de contractes del sector públic, o a les normes reglamentar—ies que els
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substitueixin (dºara endavant normativa de desenvolupament de la LCSP 9/2017) i a
les cláusules contingudes en aquest Plec de cláusules administrativesparticulars.

Així mateix, seran dºaplicació les altres disposicions estatals que regulen la
contractació del sector públic.

3.2 Les qúestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del
contracte, i els efectes d,aquesta, seran resoltes per lºorgan 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 mitjancant recurs contenciós
administratiu, d>acord amb el que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció
esmentada.

4. Capacitat per contractar

4.1 Poden contractar amb lºAdministració les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que, amb plena capacitat dºobrar, no es trobin compreses en alguna de les
circumstánciesprevistes en l'article 71 de la LCSP 9/2017.

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatáries de contractes les prestacions
dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o ámbit dºactivitat que,
dºacord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar
d'una organització amb elements personals i materials suficients per a lºexecució
deguda del contracte.

Sºacreditará la capacitat dºobrar en els termes establerts en la cláusula 14 dºaquest
Plec.

Les empreses no espanyoles dºestats membres de la Unió Europea tenen capacitat per
contractar sempre que, dºacord amb la legislació de lºEstat en el qual estiguin
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix lºobjecte del
contracte.

Poden contractar amb lºAdministració les unions dºempresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessária la formalització en
escriptura pública fins que sºhagi adjudicat el contracte al seu favor.

4.2 Per contractar amb lºAdministració, les persones fisiques o jurídiques han dºacreditar
la seva solvencia económica, ñnancera i técnica o professional dºacord amb lo exigit a
la LCSP 9/2017.

4.3 Els empresaris han de comptar amb lºhabilitació empresarial o professional que, si

escau, sigui exigible per a la realització de lºactivitat o prestació objecte del contracte
arnés de comptar o disposar de les autoritzacions administratives escaient per tal de
poder desenvolupar lºobj ecte del contracte .

4.4 No poden concórrer a la licitació les empreses que han participat en lºelaboració de les
especificacions técniques o dels documents preparatoris dºaquest contracte, sempre que
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aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrencia o pugui

suposarun tracte privilegiat respecte de la resta de les empreses licitadores.

4.5 Les persones que contractin amb lºAdministració podran fer-ho per si mateixes o

mitjancant la representació de persones degudament facultades per fer—ho.

4.6 Les empreses dºestats no pertanyentsa la Unió Europea han de tenir sucursal oberta a

Espanya, amb designació dºapoderats o representants per a les seves operacions i

han dºestar inscrites en el Registre Mercantil.

4.7 Si durant la tramitació del procediment i abans de lºadjudicació es produeix lºextinció

de la personalitat jurídica de lºempresa licitadora per fusió, escisió o per la transmisió

del seu patrimoni empresarial, la succeirá en la seva posició en el procediment la

societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiaria de lºescisió o lºadquirent del

patrimoni, sempre que compleixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions
de contractar i acrediti la classiñcació i/o la solvencia en les condicions exigides en

aquestPlec per participar en el procedimentdºadjudicació.

5. Solvéncia.Classificació

5.1 La solvencia económica, financera i técnica o professional, en aquest contracte, sºha

dºacreditarpels mitjans que sºindiquen en la lletra F del Quadre de característiques del

contracte, en la qual consten els criteris de selecció dels licitadors que poden accedir a
lºadjudicació dºaquest contracte. La classiñcació adequada no exigible pot substituir
l”acreditació de les solvéncies.

5.2 A més de la solvencia exigida en els apartats l a 4 de la lletra F, lºórgan de

contractació pot exigir lºadscripció a lºexecució del contracte, com a mínim, dels

mitjans personals i/o materials que sºindiquen en la lletra F.5. Si no s,indica res,
sºentén que no existeixen exigéncies addicionals.

En els supósits en els quals sºhagi indicat alguna exigencia en la lletra F.5 del

Quadre de característiques del contracte, de conformitat amb lºarticle 92 de la LCSP

9/2017, en aquest contracte sºexigeix que els licitadors concretin les condicions de

solvencia mitj ancant:
- L'especiñcació dels noms i la qualificació professional del personal responsable

dºexecutar-ne la prestació.
- El compromís de dedicar o adscriure a lºexecució del contracte els mitjans

personals o materials suficients per dur-lo a terme adequadament. En aquest cas,

lºórgan de contractació pot atribuir a aquests compromisos el caracter

dºobligacions essencials als efectes prevists en lºarticle 211 de la LCSP 9/2017.

Lºespecificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable

dºexecutar la prestació s'han de detallar en lºoferta i sºhan de presentarjuntament amb

la documentació acreditativa de la solvencia. El compromís de dedicar o adscriure a
lºexecució del contracte els mitjans personals o materials suficients sºha de presentar
en el sobre de la documentaciógeneral del licitador.
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5.3 En el supósit en que lºempresari acrediti la seva solvencia mitjancant la classificació,
ha dºacreditar la classiñcació que sºindica en la lletra F.] del Quadre de
característiques del contracte, que correspon a lºobjecte i la quantia dºaquest contracte.

Quan sigui possible acreditar la solvencia mitjancant la classiñcació i concorri a la
licitació una unió dºempresaris integrada per empresaris nacionals, estrangers que no
siguin nacionals dºun estat membre de la Unió Europea i estrangers que siguin
nacionals d,un estat membre de la Unió Europea, els que pertanyin als dos primers
grups poden acreditar—lamitjancant la classiñcació i els darrers mitjancant la seva
solvencia económica, ñnancera i técnica o professional.

5.4 Els licitadors hauran dºacreditar—ne la solvencia económica, ñnancera i técnica o
professional, a través dels mitjans de justificació que figuren en els apartats 2 i 3 de la
lletra F del Quadre de característiques del contracte o de la classificació indicada en la
lletra F. 1.

Els empresaris no espanyols dºestats membres de la Unió Europea han d,acreditar la
solvencia técnica, económica i financera a través dels mateixos mitjans de justificació
que els empresaris espanyols, tal com sºindica en la lletra F.4 del Quadre de
característiques del contracte.

Lºacreditació de la solvencia pot fer—se 0 completar—se amb els mitjans que consten
en el certificat dºinscripció del Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de lºEstat o del Registre de Contractistes de la ComunitatAutónoma de
les Illes Balears, que aporti el licitador.

5.5 Als contractes de serveis negociats amb publicitat no és exigible la classificació de
conformitatamb lºarticle 77.b) i c) .de la LCSP 9/2017.

5.6 Els certiñcats de classiñcació o documents similars que hagin estat expedits per estats
membres de la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constituiran una
presumpciód'aptitud en els termes ressenyats en l'article 97 de la LCSP 9/2017.

5.7 Per acreditar la solvencia necessária per subscriure un contracte determinat,
lºempresari podrá basar-se en la solvencia i els mitjans dºaltres entitats,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre que
demostri que, per a lºexecució del contracte, disposa efectivament dºaquests mitjans.

5.8 En el supósit que es tracti dºun contracte subjecte a regulació harmonitzada, l>órgan
de contractació pot exigir, en la lletra F.3 del Quadre de característiquesdel contracte,
l,acreditació del compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió
mediambiental, de conformitat amb els articles 93 i 94 de la LCSP 9/2017.

5.9 En el supósit en que s7exigeixi una habilitació empresarial 0 professional per a la
realització de lºactivitat o prestació objecte del contracte, es podrá especificar en la
lletra F.6 del Quadre de característiquesdel contracte, aixo no obstant, el licitador ha
de comptar amb les habilitacions exigides per la normativa que sigui d'aplicació.
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8. Durada del contracte. Termini d'execució :

8.1. La durada del contracte será des de la signatura del contracte fins la finalització de
l'activitat corresponent, incloent—hi els muntatges, proves de so i llum i desmuntatges
escaients:

a) La data de realització de l'Encesa de Llums será el dissabte 24 de novembre de 2018

b) Les activitats es duran a terme entre les 17.30 h i les 20 h.

c) L'acte protocol-lari de l'Encesa de llums será a les 19 hores a la pl. ]oan Carles I.

8.2. En el supósit de contracte de resultat, el termini máxim dºexecució comenca a
comptar des del dia que sºestipuli en el contracte.

9. Revisió de preus

El fet que escaigui o no la revisió de preus, el sistema o fórmula de revisió de preus
aplicable a aquesta contractació, així com el sistema dºaplicació, si escau, s”indiquen en
la lletra G del Quadre de característiques del contracte. El sistema o fórmula indicats
també sºhan d'aplicar en el cas de prórroga del contracte. Els licitadors poden proposar
un altre sistema más avantatjós per a lºórgan de contractació.

II TRAMITACIÓ I PROCEDIMENTD,ADJUDICACIÓDEL CONTRACTE

10. Tramitació i procediment d, adjudicació del contracte

La tramitació i adjudicació del contracte es dura a terme mitjancant procediment
negociat amb publicitat, de conformitat amb el que estableixen els articles 156, 158 i

169 de la LCSP 9/2017.

11. PROPOSICIONS DELS INTERESSATS

11.1 Les proposicions sºhan de presentar en el lloc i termini assenyalats en lºanunci
publicat a aquest efecte. (termini de 15 dies naturals a partir de la publicació)

Si el dia indicat és dissabte o festiu, passará al primer dia habil segiíent.

11.2 La documentació que es presenti ha d7anar acompanyada dºuna relació de tots els
documents que sºadjunten.

Aquest document ha dºestar subscrit pel licitador o pel representant de lºempresa
interessada, i ha dºincloure la denominació de lºempresa, el NIF, el nom i els llinatges
de qui sigui la proposició i el carácter amb que ho fa, així com el número de teléfon i

lºacdreca de correu electronic. (Annex I) . Si es tracta d'una unió temporal dºemrpeses,
s'han dºindicar les dades de cadascun dels empresaris.

11.3 Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions a la Unitat
Administrativa assenyalada a lºapartat I del Quadre de característiques del contracte,
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en dies hábils (de dilluns a divendres) de 9 a 14 hores, durant el termini de licitació
determinat a lºanunci. Una vegada presentada la proposició no podrá ser retirada ni
modificada, ni afegir—hi cap document, sota cap pretext.

També podrá realitzar-se mitjancant tramesa per con'eu en els termes de la cláusula
11.12.

11.4 En cas que el licitador consideri que la seva proposició conté dades i documents
que són susceptibles de ser considerats confidencials, dºacord amb lºa1tic. 133 de la
Llei 9/2017 LCSP pot presentar una declaració en la qual indiqui quines dades i quins
documents són de carácter confidencial i ho justifiqui adequadament.

A més, aquesta circumstáncia sºha de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de
qualsevol altra forma) en el mateix document assenyalat com a tal.

Els documents i les dades que presentin els licitadors poden ser considerats de
carácter confidencial quan la difusió a tercers pugui ser contraria als seus interessos
comercials legítims o perjudicar la competencia lleial entre les empreses del sector. Si
no s”ap01ta aquesta declaració es considerará que no hi ha cap document o dada que
tengui aquest carácter.

No es consideraran confidencials els documents que tenguin el carácter de
documents dºaccés públic. S'entenen així els dipositats en arxius i registres oficials i
els publicats en butlletins oficials de qualsevol ambit. La declaració de
confidencialitat no pot afectar la totalitat de lºoferta.

En cas que lºorgan de contractació consideri que les dades i els documents
qualificats de confidencials no tenen aquest carácter, pot determinar quins tenen
carácter confidencial, la qual cosa sºha de motivar en lºexpedient.

11.5 La presentació de la proposició pressuposa lºacceptació incondicionada de
lºinteressat del contingut de la totalitat de les cláusules dºaquest Plec i, si escau, del
Plec de prescripcions técniques.

11.6 Lºimport de la proposició económica no ha de superar el pressupost de licitació
establert en la lletra A del Quadre de característiques del contracte.

Els interessatshan de presentar les seves ofertes referides a la totalitat dels serveis
objecte del contracte. Aixó no obstant, si hi ha lots, els interessats poden presentar
ofertes referides a un, a diversos, o a la totalitat dels lots, especificant, si escau,
lºofeita corresponenta cada lot. Conformement a lºarticle 99.3 de la LCSP
9/2017, lºorgan de contractació podrá limitar el número de lots als que un mateix
candidat o licitador pot presentar oferta, també podrá limitar el número de lots
que poden adjudicarse a cada licitador

11.7 Cada interessat pot presentar només una oferta en relació amb lºobjecte del
contracte, o del lot o lots a que liciti. Quan es permeti la presentació de variants o
millores en la lletra J del Quadre de característiques del contracte, les variants o
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millores que inclogui en la seva oferta hauran de subjectar—se a les condicions
establertes.

11.8 Lºempresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no
pot, al seu torn, presentar oferta individualment,ni figurar en més dºuna unió temporal
participant a la licitació. En el supósit que hi hagi lots, aquesta prohibició també e's

dºaplicació en relació amb cada lot de la licitació.

11.9 Lºincompliment de les normes contingudes en els dos apartats anteriors donará
lloc a la no—admissió de cap de les ofertes subscrites pel licitador.

11.10 Els interessats podran examinar els plecs i la documentació complementaria, en el

perfil de contractant.

11.11 Les oficines receptores (segons lºannex l) donaran rebut de cada proposició al
presentador, en el qual ha de constar el nom del licitador, la denominació del
contracte objecte de la licitació i el dia i hora de la presentació. Una vegada lliurada
o tramesa la proposició, no podrá ser retirada.

11.12 Quan la documentació sºenvii' per correu, lºempresari ha de justificar la data
dºimposició de la tramesa a l'oñcina de Correus i anunciar a lºorgan de contractació
la tramesa de lºoferta en el mateix dia, mitjancant qualsevol dels mitjans permesos,
dºacord amb el que preveu la lletra I del Quadre de caracteristiques del contracte.
Només sºadmetrá la comunicació per correu electronic quan hi estigui indicat; en
cas contrari, s7ente'n que no sºadmet.

Sense la concurrencia d”ambdós requisits no será admesa la documentació si lºórgan
de contractació la rep posteriorment a la data i hora de lºacabament del termini.

Aixó no obstant, si durant els deu dies naturals segúents a la data indicada no sºha
rebut la documentació, aquesta no será admesa en cap cas.

11.13 Una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la
interposició de recursos sense que se nºhagin interposat, la documentació general
dels licitadors o candidats que no hagin resultat adjudicataris quedará a la seva
disposició en les oficines de l,organ de contractació. En el cas que la documentació
no es retiri en el termini de sis mesos, sºentendrá que la persona interessada hi ha
renunciat i lºorgan de contractació quedará facultat per destruir—la.

12. Garantía provisional

12.1 Als licitadors dels contractes de serveis no els es exigible la constitució dºuna
garantia provisional, llevat que, de forma excepcional lºórgan de contractació, per
motius de interés públic, ho considere necessari i ho justiñqui motivadamente a
lºexpedient. En aquest cas sºhauria de ñxar a la lletra H.l del Quadre de

34



?

" de%%malA_Euntamant
¡
l
S

E

(…

característiques del contracte, que correspondrá com a máxim al 3% del pressupost

de licitació (IVA exclós). La garantia provisional respondi—a del manteniment de

lºoferta fins al perfeccionament del contracte.

12.2 Tampoc es exigible la constitució dºuna garantia provisional
si hi ha lots. Per el

cas de fer—la exigible, els licitadors hauran de constituir una garantia provisional per

lºimport o els imports ñxats a la lletra H.l del Quadre de característiques del

contracte, que correspondrá, com a máxim, al 3% del pressupost establert per al lot

o lots a que es liciti, IVA exclós, a la lletra A.3 del Quadre de característiques del

contracte.

13. Forma de les proposicions

13.1 Les proposicions constaran de dos sobres, en funció dels criteris dºadjudicació i

la seva forma dºavaluació, de conformitat amb les regles segúents:

Els sobres seran A 1 B i hauran dºindicar de forma clara i perfectament visible els

segúents títols:

Sobre A.- DOCUMENTACIÓADMINISTRATIVA.

Sobre B.— PROPOSICIÓ TECNICA ¡ ECONÓMICA

13.2 Els sobres han dºestar tancats i han dºestar identiñcats a lºexterior amb indicació

de la licitació a que es concorre, el nom i llinatges o raó social de lºempresa licitadora,

el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de teléfon i de

fax, i lºadreca electrónica, en cas de disposar-nc.

El sobre ha dºestar signat pel licitador o la personaque el representi.

Si es tracta dºuna unió temporal dºempreses, s'han dºindicar les dades de cadascun

dels empresaris, i els sobres han dºanar signats pels representants de cadascuna de

les empreses integrants de la unió.

14. Contingut de les proposicions

14.1 Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma indicada a

la cláusula 13. La documentació general, la proposició técnica relativa als criteris

avaluables mitjancant un judici de valor, i la proposició económica i proposició

técnica per a la valoració dels criteris de selecció quantiñcables mitjancant fórmules

sºhauran de presentar en els termes que s'estableixen a continuació.

14.2 Documentació administrativa (sobre A)

Declaració responsable en el format DEUC previst a la cláusula Z del quadre de

característiques del contracte. Eximeix el licitador dºaportar la documentaciórelativa

a la personalitat i capacitat dºobrar, la representació, les solvéncies económica i

ñnancera, i técnica i professional i/o la classiñcació que es requereixin en aquest
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contracte, la declaració de no estar incurs en prohibicions de contractar, el
compromisos dºaportar al contracte els mitjans materials i personals necessaris per a
executar—lo, de subscripció i presentació de la pólissa de responsabilitat civil requerida
i del complimentde requisits en materia de prevenció de riscs laborals, sense perjudici
de l'obligació de presentar la documentacióexigida, a requeriment de lºAdministració,
previ a lºadopció de la proposta dºadjudicació.

14.3 Proposició técnica i económica (sobre B )

El licitador ha de presentar la documentació relativa als criteris dºadjudicació
que sºindica en la lletra C del Quadre de criteris dºadjudicació del contracte.

Aquesta documentació, que ha dºestar signada, sºha dºincloure, en el sobre B
d,acord amb la cláusula 13 i la lletra C del Quadre de criteris dºadjudicació del
contracte.

També sºhaurá dºaportar obligatóriament en format digital (CD, DVD, USB,
etc.)

Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun dºaquests criteris
d'adjudicació o aquesta no conté tots els requisits exigits, la proposició del licitador
no será valorada respecte del criteri que es tracti.

El licitador ha de presentar la seva oferta económica segons el model de lºannex
I del Plec de clausules administratives. Ha dºestar signada per qui tingui poder
suñcient per a fer-ho, i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una
interpretació correcta.

Lºimport ha dºexpressar—se clarament en nombres i lletres. S,ha d'indicar
lºimport, IVA exclós, i, a continuació, com a partida independent, lºimport de
l”IVA que sºhagi de repercutir. També ha dºindicar—se el tipus impositiu dºlVA
aplicable a la prestació i lºimport total de Poferta.

Aquesta mateixa informació sºha de fer constar, de forma desglossada, si hi ha
lots o que es tracti dºuna licitació amb preus unitaris.

Sºentén que lºoferta económica inclou totes les taxes i imposts, directes i

indirectes, i arbitris municipals que gravin lºexecució del contracte.

Tota la documentació presentada pels licitadors ha de ser documentació original o bé
copies que tinguin carácter dºauténtiques o compulsades, dºacord amb la legislació
vigent en la materia, excepte el document acreditatiu de la garantia provisional, si
escau, que s”ha dºaportar en original

15. QUALIFICACIÓDE LA QOCUMENTACIÓGENERAL. EXAMEN DE LES
OFERTES I NEGOCIACIO
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15.1 Conclós el termini de presentació de proposicions, la unitat administrativa de

contractació o la Mesa de Contractació, si aquesta s'ha constitu'ít, qualiñcará la

documentaciógeneral que han presentat els licitadors.

Si observa defectes o omissions esmenables en la declaració responsable, en el DEUC

o en la resta de la documentació presentada, ho notificará al licitador corresponent,
deixant constancia dºaquesta notificació en lºexpedient, i se li concedirá un termini no

superior a tres dies habils perque els esmeni.

15.2 La presentació per part del licitador dels documents acreditatius de la capacitat,
la representació i/o la solvencia, en lloc de la declaració responsable o juntament
amb aquesta declaració o el DEUC, no dóna lloc a la qualiñcació de la Mesa de

Contractació, que, en conseqtíéncia, no ha dºatorgar cap termini per esmenar els

defectes o les omissions esmenablesque, si sºescau, sºhi observin.

No obstant aixo, si en lloc de la declaració responsable o el DEUC es presenten
únicament aquells documents, lºesmena ha de consistir a presentar la declaració

responsable o el DEUC, segons correspongui.

Si es tracta dºun contracte subjecte a regulació harmonitzada i es presenta la declaració

responsable en lloc del DEUC, lºesmenaha de consistir a presentar el DEUC.

No es pot atorgar un nou termini dºesmena si la declaració responsable o
el DEUC que

el licitador presenta durant el termini dºesmena conté defectes o omissions, encara que
siguin esmenables.

15.3 En cas que lºorgan de contractació faci ús de la facultat que li atorga la cláusula

15.2 dºaquest Plec, aquesta documentació sºha de presentar en el termini de deu dies

habils comptadors des de lºendemá que el licitadorhagi rebut el requeriment.

Una vegada presentada la documentació, es qualiñcará en la forma que estableix la

cláusula 15.1 dºaquest Plec.

A l'efecte de completar lºacreditació de la capacitat i la solvencia del licitador, se li

poden demanar els aclariments que es considerin op01tuns sobre els certiñcats i els

documents presentats, i també se li pot requerir que presenti altres documents

complementaris.

15.4 La comunicació dels defectes o omissions esmenables es podrá realitzar per
teléfon, per fax o per correu electronic.

La documentació que presenti el licitador en aquest moment ha dºestar a disposició
de la unitat administrativa de contractació o de la Mesa de Contractació abans que
acabi el termini per esmenar.

La falta dºesmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits donará

lloc a lºexclusió.
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Si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o deficiéncies materials
no esmenables, no será admés a la licitació.

15.5 Una vegada qualif1cada la documentació general i esmenats, si s'escau, els defectes
o omissions observats, Pórgan de contractació negociará amb els interessats els
termes de les seves ofertes i vetllará perque tots rebin el mateix tracte i, en particular,
no facilitará de forma discriminatoria informació que pugui donar avantatges a
determinats interessats respecte de la resta.

Lºórgan de contractació negociará amb els licitadors les ofertes que aquests
hagin presentat per adaptar—les als requisits indicats en el Plec de cláusules
administratives particulars i en lºanunci de licitació, si escau, i en els possibles
documents complementaris, amb la finalitat dºidentiñcar l”oferta més avantajosa
económicament.

15.6 Les negociacions es duran a terme per escrit, per correu electronic, o per
compareixenca, i se nºhaurá de deixar constancia en lºexpedient.

16.0 .— Criteris d'adjudicació

16.1 Per valorar les proposicions i determinar lºoferta més avantatjosa
económicament, es tindran en compte els criteris vinculats directament a lºobjecte del
contracte, basats en els que preveu lºarticle 145 i 146 de la Llei 9/2017 LCSP, que
s,indiquen en la lletra K del Quadre de característiques del contracte com a aspectes
objecte de negociació.

En el supósit que al llarg de la negociació es posin de manifest nous aspectes que
sigui convenient que s,hi incorporin, se n*ha dºinformar tots els empresaris
participants perque puguin, si escau, incloureºls en les ofertes o en les negociacions,
dºacord amb lºartic. 169 de la LCSP.

En el cas que el procediment d7adjudicació s'articuli en diverses fases, la lletra L del
Quadre de característiques del contracte indicará en quines d'aquestes sºaplicaran
els diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit al licitador per
continuar en el procés selectiu.

16.2 Una vegada obtinguda la puntuació respecte de cadascun dels criteris de totes les
ofertes presentades i no declarades desproporcionadeso anormals, se sumará la puntuació
total de cadascuna, i sera seleccionada la que obtingui més puntuació.

Si es produeix igualtat en les proposicions més avantatjoses des del punt de vista
dels criteris que serveixin de base per a lºadjudicació, la proposta dºadjudicació es
realitzará a favor del licitador que hagi acreditat el compliment de les circumstáncies
que sºindiquen a la lletra L del Quadre de característiques del contracte, dºacord
amb Particle 147 de la LCSP 9/2017.

Si encara així persisteix la igualtat, l'adjudicació recaurá en lºoferta que en el seu
conjunt es consideri más beneficiosa per a lºinteres públic, tenint en compte lºordre de
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prela01ó dels criteris d,adjudicació i la ponderació de la seva incidencia a la valoració
de les ofertes empatades.

Si malgrat tot aixo encara persisteix la igualtat, lºadjudicatari será seleccionat
mitj ancant un sorteig, que se dura a terme en un acte públic.

16.3En els casos en que hi hagi un sol criteri dºadjudicació i es presentin dues o más
proposicions iguals que siguin les de preu més baix, seºn decidirá la proposta
dºadjudicació mitjancant sorteig, que se dura a terme en un acte públic.

16.4Lºórgan de contractació pot establir en la lletra M del Quadre de característiques
del contracte els parámetres objectius en virtut dels quals sºha d,entendre que les
ofertes presentades no es poden complir perque es consideren desproporcionades o
anormals.

Quan sºidentiñqui una proposició que pot ser considerada desproporcionada o
anormal, sºha de donar audiencia al licitador afectat i sºha de tramitar el procediment
que preveuen els apartats 3 i 4 de Particle 149 de la LCSP.

16.5 Lºórgan de contractació, després de sol-licitar, si escau, els informes técnics que
estimi convenients, classiñcará les proposicions presentades, per ordre
decreixent, atenent el resultat de la negociació realitzada, i formulará proposta
dºadjudicació.

En el cas que sºhagi constitu'it Mesa de Contractació, aquesta ha dºelevar a lºórgan
de contractació la proposta d,adjudicació raonada que estimi adequada.

Si malgrat tot aixo encara persisteix la igualtat, lºadjudicatari será seleccionat
mitj ancant un soñeig, que se dura a terme en un acte públic.

16.6 En lºexpedient sºha de deixar constancia de les invitacions cursades, de les ofertes
rebudes i de les raons per les quals sºaccepten o es rebutgen.

17.0 REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ

Lºorgan de contractació ha de requerir als licitadors que hagin estat seleccionats
perque, en el termini de deu dies hábils comptadorsdes de lºendemá d,haver rebut
el requeriment, presentin la documentació que s,especiñca en les cláusules 19 i 20,
llevat que lºhagi presentadaamb anterioritat.

Una vegada presentada la documentació, la Mesa de Contractació o la unitat que
gestiona lºexpedient de contractació lºha de qualificar.

Si observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho ha de
notificar al licitador, de la qual cosa ha de deixar constancia en lºexpedient, i li ha de
concedir un termini no superior a tres dies hábils perque els esmeni.
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La comunicaciódels defectes o les omissions esmenableses pot fer per teléfon> per fax
o per correu electronic.

La documentació que presenti el licitador en aquest moment ha dºestar a disposició
de la Mesa de Contractació o la unitat que gestiona lºexpedient de contractació
abans que acabi el termini per esmenar.

A l'efecte de completar lºacreditació de la capacitat i la solvencia del licitador, se li

poden demanar els aclariments que es consideren oportuns sobre els certiñcats i els
documents presentats, i també se li pot requerir que presenti altres documents
complementaris.

Si no compleix el requeriment en el termini assenyalat o si no esmena en termini els
defectes o les omissions advertits, o en cas que la documentació del licitador
contengui defectes substancials o deñciéncies materials no esmenables, sºentendrá que
el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanará la mateixa
documentació al licitador segúent, per lºordre que sºhagin classiñcat les ofertes i s'ha
de confiscar la garantia provisional que, si sºescau, el licitador hagi constitu'ít.

18.0 Adjudicació

18.1 Lºadjudicació del contracte sºha de dictar en el termini máxim de quinze dies
naturals a comptar des de lºendemá del dia dºobertura de les proposicions o de
dos mesos a comptar des de lºobertura de les proposicions, quan en el contracte
es valor-in, respectivament, un únic criteri dºadjudicació o diversos criteris.

18.2 Transcorregut aquest termini sense haver-se produ'1't l'adjudicació, els licitadors
podran retirar les seves ofertes i, si escau, les garanties provisionals constituides.

18.3 L,adjudicació sºha de dictar en qualsevol cas, sempre que alguna de les ofertes
presentades reuneixi els requisits exigits en el Plec de cláusules, i no pot, en aquest
cas, declarar—se deserta la licitació.

Aixó no obstant, en els termes prevists en l'article 152 de la LCSP 9/2017, l”órgan de
contractació, abans de dictar lºadjudicació, podrá renunciar a subscriure el contracte
per raons d*interés públic, o desistir del procediment tramitat, quan aquest pateixi de
defectes no esmenables.

Lºadjudicació del contracte es dura a terme mitjancant procediment negociat amb
publicitat, de conformitat amb el que estableixen els articles 156, 158 i 169 de la Llei
9/2017 LCSP.

En el cas que en aquest procediment es duguin a terme notificacions electróniques,
sºindicará així en la lletra W del Quadre de característiques del contracte. En aquest cas,
els interessats hauran de presentar un document en el qual sºidentifrqui el dispositiu
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electronic o l'adreca de correu electronic en que s'han de rebre els avisos de les

notificacions electróniques. En qualsevol moment del procediment els interessats podran

sol-licitar lamodificació del sistema de notificació

El termini per considerar rebutj ada la notificació electrónica,
amb els efectes que preven

l'article 41.3 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú,

sera de deu dies, llevat del cas en que es notifiqui l'adjudicació del contracte, en que

será de cinc dies.

19.0 Constitució de la garantia definitiva

19.1

19.2

19.3

Ell licitadors seleccionats per a l'adjudicació hauran d'acreditar, en
el termini de

10 dies habils des de l'endemá del dia en que hagi estat requerit per fer-ho, la

constitució de la garantia definitiva per import del 5 % de l'irnport d'adjudicació

del contracte, exclós l'IVA.

Si es fa constar a la lletraH.3 del Quadre de característiquesdel contracte, i d'acord

amb el que preveu l'article 107.2 de la LCSP 9/2017, sera obligatori constituir una

garantia complementaria d'un máxim del 5 % de l'import d'adjudicació del

contracte, pel percentatge indicat en el Quadre esmentat.

La garantia podrá constituir—se en qualsevol de les formes previstes en l'article

108 de la LCSP 9/2017, l'esmentada fianca es podrá constituir en metal-lic o en

títols de deute públic i se n'haurá de presentar justificant, que sera emés per la

Tresoreria Municipal i fiscalitzat posteriorment per la lntervenció Municipal,

conformement al model normalitzat (annex IV). També s'admetrá la fianca

mitjancant aval conformement al model normalitzat annex V), ambdos annexos en

el cas de l'ajuntament, i pels órgans competentsen els altres casos.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrá fer-se per mitjans electronics,

informátics o telemátics quan així s'indiqui en la lletra 11.2 del Quadre de

característiques del contracte.

19.4

19.5

19.6

Quan, a conseqtíénciade la modificació del contracte, el valor d'aquest
experimenti

variació, es reajustará la garantia en el termini de quinze dies, comptats des de la

data en que es notifiqui a l'adjudicatarr la resolució de modificació
del contracte,

d'acord amb el que disposa l'article 109 de la LCSP 9/2017

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.

En els supósits en els quals la naturalesa de l'objecte del contracte permeti la

comprovació immediata de la seva execució correcta en el moment de la recepció,

si així es fa constar expressament en la lletra 11.2 del Quadre de característiquesdel

contracte, no s'exigeix la prestació de la garantia definitiva.

41



“t ' .- —?- *fv:3."*“i'
/'-%3 U;“: tati l--f' ….

im Ajaatamant if
, de%Ema ¡

'

20.0 Documentació que ha de presentar el licitador seleccionat per a lºadjudicació

20.1

b)

C,)

El licitador que hagi estat seleccionat per a l”adjudicació haurá dºacreditar, en el
termini máxim de 10 dies habils, comptats des de lºendemá del dia en que se li
hagi requerit fer—ho, la Documentació administrativa segúent, que sºhaurá de
presentar mitjancant original o cópia auténtica. També es podrá presentar
documentació acarada.

Index de tots els documents inclósos en aquest sobre.

L'acreditació de la personalitat de lºempresari.

Si és un empresari individual ha de presentar el DNI, NIF o, si escau, el
passaport.

Si es una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de lºempresa i

lºescriptura de constitució, i/o modificació, si escau, adaptada degudament a la
Llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible dºacord
amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho e's, haurá de presentar
lºescriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acta
fundacional en el qual constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
inscrits, si escau, en el registre públic corresponent.

Les empreses no espanyoles diestats membres de la Unió Europea hauran
dºacreditar la seva capacitat dºobrar mitjancant certiñcació dºinscripció en un dels
registres professionals o comercials que indica la normativa de desenvolupament
de la LCSP 9/20l7. A més, hauran dºacreditar que estan habilitades per a realitzar
la prestació que constitueix lºobjecte del contracte, d,acord amb la legislació de
lºEstat en el qual estiguin estable1tes, quan lºestat esmentat exigeixi una
autorització especial o la pertinenca a una determinada organització.

La resta dºempresaris estrangers hauran dºacreditar la seva capacitat dºobrar
mitjancant informe expedit per la Missió Diplomática Permanent dºEspanya a
lºestat corresponent o lº0ñcina Consular en lºambit de la qual sºubiqui el
domicili de lºempresa. Així mateix, hauran dºaportar informe de la respectiva
Missió Diplomática Permanent espanyola relatiu al fet que lºestat de procedencia
admet, al seu tom, la participació dºempreses espanyoles en la contractació amb
lºAdministració, en forma substancialment análoga. També hauran d7acreditar que
tenen sucursal oberta a Espanya, que han designat apoderats o representants per a
les seves operacions i la inscripció al Registre Mercantil.

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació i constitueixen una unió temporal,
cadascun dºells nºhaurá dºacreditar la personalitat i capacitat, i hauran dºindicar els
noms i circumstáncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de
cadascun dºells, així com la designació dºun representanto apoderat únic.

Lºacreditació de la representació, quan sºactui' mitjancant representant
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d)

Quan el licitador actu'1' mitjancant representant, haurá dºaportar el DNI del

representant i el document fefaent acreditatiu de lºexisténcia de la representació i

de l'ambit de les seves facultats per licitar i contractar, degudament inscrita en el

RegistreMercantil.

Aquest document ha dºestar validat pel Servei Jurídic de lºórgan de contractació:

En el cas dºunió temporal dºempresaris, ha de designar—se un representant o

apoderat únic de la unió amb prou poders per exercitar els drets i per acomplir les

obligacions que es derivin del contracte fins a lºextinció dºaquest, sense perjudici

de lºexisténcia de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a

cobraments i pagaments de quantitat significativa.

Lºacreditació de la classiñcació, si escau, i/o la solvencia económica, financera i

técnica o professional, de conformitat amb el que estableix la cláusula 5 dºaquest
Plec i la lletra F del Quadre de característiques del contracte.

Quan es presenti classiñcació per substituir les solvéncies, s,ha dºacreditar

mitjancant la presentació del certificat de classiñcació expedit per la Junta

Consultivade ContractacióAdministrativa.

El certificat de classiñcació ha d”anar acompanyat en qualsevol cas d'una
declaració responsable en la qual el licitador manifesta que les dades de

classiñcació no han experimentat variació i continua vigent als efectes de lºarticle

82 de la LCSP 9/2017.

Aixó no obstant, els empresaris no espanyols dºestats membres de la Unió Europea
será suñcient que acreditin, si escau, la seva solvencia económica, financera i

técnica o professional, dºacord amb els requisits establerts en la cláusula 5.3

dºaquest Plec i en la lletra F.4 del Quadre de característiquesdel contracte.

Les unions temporals dºempresaris poden també acreditar que han obtingut la

classiñcació com a empresa contractista de serveis. En aquest cas, sºacumularan
les classiñcacions individuals dels membres de la unió temporal dºempreses, a
lºefecte de poder substituir les solvéncies exigides en aquest Plec.

Si concorrenunions dºempresarisnacionals, estrangers no comunitaris o estrangers
comunitaris, hauran dºacreditar la solvencia económica, f1nancera i técnica o

professional.

Quan no sºacrediti classificació, els licitadors han dºaportar la documentació

acreditativa de la solvencia económica, financera i técnica o professional que
sºindica en la lletra F del Quadre de característiques del contracte.

En aquest cas, les empreses que licitin en unió temporal han dºacreditar

individualment els requisits de solvencia económica, financera i técnica o

professional, sens perjudici del que disposa la clausula 5.6 dºaquest Plec. Les
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6)

20.2

202.1
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caracteñstiques acreditades per cada una sºacumularan a lºefecte de determinar la
solvenciade la unió temporal.

Annex VI. Declaració article 71 LCSP 9/2017, compliment asseguranca
seguretat social, exclusió paradisos ñscals i adhesió a condicions especials
dºexecució.

Annex VH. Declaració responsable del licitador, indicant si es pyme i si pertany
a un grup empresarial.

La presentació del certiñcat dºestar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i

EmpresesClassiñcades de 1,Estat o en el Registre de Contractistesde la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears eximirá el licitador dºaportar la documentació
relativa a la personalitat i capacitat dºobrar i la representació, com també
Fhabilitació professional o empresarial, la solvencia económica i financera i/o la
classiñcació que es requereixin en aquest contracte, sens perjudici de lºobligació de
presentar la documentació exigida que no consti en el certiñcat.

Aquest certiñcat ha dºanar acompanyat, en qualsevol cas, d'una declaració
responsable en la qual el licitador manifesti que les circumstáncies que sºhi
reñecteixen no han experimentatvariació.

Per el cas que sºobservesin defectes en la documentació exigida anterior, li sera
atorgat al licitador un termini de tres dies hábils per esmenar—ho, si no es reparen en
el termini que concedeixi la mesa de contractació será, així mateix, causa
dºexclusió de la licitació.

Els documentshan de presentar—se en llengua catalana o castellana.

També haurá dºacreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributáries i amb la Seguretat Social així com amb lºAjuntament de
Palma i de responsabilitat civil.

Lºacreditació dºestar al corrent en el compliment de les obligacions tributáries es
realitzará presentant la documentació segííent, original o copia auténtica o
compulsada, dºacord amb la normativa de desenvolupament Lºacreditació dºestar
al corrent en el compliment de les obligacions tributáries es realitzarápresentant la
documentació segúent, original o copia auténtica o compulsada, dºacord amb la
normativade desenvolupamentde la LCSP 9/2017:

a) Darrer rebut de lºimpost sobre activitats económiques o el document dºalta en
aquest, quan lºalta sigui recent i no hagi sorgit encara lºobligació de pagament,
juntament amb una declaració responsable de no haver—se donat de baixa en la
matrícula de lºimpost. En el supósit que el licitador estigui inclós en algun dels
supósits dºexempció de lºimpost, haurá de presentar el document dºalta i una
declaració responsable en que sºacrediti aquesta circumstáncia.

b) Certificació administrativa expedida per lºórgan competent de lºAdministració
de lºEstat, pel que fa a les obligacions tributáries amb aquest darrer o, en els
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casos en qué així s'indiqui en el requeriment, autoritzac1o a lorgan de
contractacióperque sol-liciti en nom seu aquesta certiñcació.

c) Acreditació dºestar al corrent pel que fa a les seves obligaciones amb
lºAjuntament de Palma.

(1) Asseguranca de responsabilitatcivil.
e) Acreditació complimentobligacionsen materia de prevenció de riscos laborals.
Í) Si el servei sºadjudica a una unió temporal dºempreses aquestes hauran

dºacreditar que han constitui't la unió, en escriptura pública, dins el termini
atorgat per formalitzar el contracte, i el NIF assignat a lºagrupació.

El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o
documents corresponents a les obligacions tributáries que siguin exigibles, haurá
dºacreditar aquesta circumstánciamitjancant declaració responsable.

20.2.2 Lºacreditació dºestar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social es realitzará mitjancant certiñcació expedida per lºautoritat
administrativa competent. Quan així sºindiqui en el requeriment, aquesta
certiñcació podrá ser substituida per una autorització a lºórgan de contractació
perque sol-liciti en nom seu aquesta certiñcació. En el supósit que hagi de tenir—se
en compte alguna exempció, sºhaurá dºacredítar aquesta circumstánciamitjancant
declaració responsable.

20.3 Les certiñcacions a que es refereixen les cláusules anteriors hauran de ser
expedides dºacord amb el que disposa la legislació que sigui d'aplicació i, si escau,
podran ser trameses a lºórgan de contractació per via electrónica, d'acord amb la
normativa vigent aplicable sobre aixo.

20.4 Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats
membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya, hauran de
presentar ceitificació expedida per lºautoritat competent al país de procedencia,
acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributáries
corresponents. Així mateix, hauran de presentar certiñcació també expedida per
lºautoritat competent en la qual sºacrediti que es troben al corrent en el compliment de
les obligacions socials que s'exigeixen en el país de la seva nacionalitat. Tota la
documentació esmentada en aquest apartat haurá de referir—se als dotze mesos darrers.

20.5 El licitador haurá dºaportar, si escau, els documents que acreditin la disposició
efectiva dels mitjans que sºhagi compromés a adscriure a lºexecució del contracte,
dºacord amb el que preveuen la cláusula 5.2 i la lletra F.5 del Quadre de
característiquesdel contracte d*aquest Plec.

20.6 El licitador haurá dºacreditar lºabonament dels anuncis dºaquesta licitació en els
butlletins oíicials i a la premsa, si nºhi ha, fins al límit máxim indicat en la lletra N
del Quadre de característiques del contracte.

20.7 Les empreses contractades que prestin serveis per a lºAjuntament de Palma
sºobliguen en materia de prevenció de riscs laborals, mitjancant lºaportació dels
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documents corresponents i complint lºannex II del Procediment per a la coordinació
dºactivitats empresarials dºaquesta corporació, a:

— Aportar lºavaluació de riscs i la planificació de la seva activitat preventiva per als
serveis contractats (obligatóriament en CD/DVD, format PDF).

- Subscríure una declaració expressa responsable del compliment de les obligacions en
materia dºinformació i formació respecte dels treballadors que hagin de prestar els seus
serveis als centres de treball de lºAjuntament.

—Subscriure una declaració expressa responsable que els treballadors tenen un estat de salut
compatible amb les tasques a realitzar.

—lnformar sobre els riscs específics de les activitats que puguin afectar els treballadors de
lºAj untament i dºaltres empreses

—Informar lºAjuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a
conseqííéncia dels riscs de les activitats concurrents.

—Comunicar tota situació dºemergéncia susceptible dºafectar la salut o la seguretat dels
treballadors de les empreses presents al centre de treball.

—Subscriure una declaració expressa responsable, si escau, que s”han establert els mitjans
de coordinació necessaris entre el/la contractista i el/la subcontractista.

21. Perfeccionament del contracte

El contracte es perfecciona amb la formalització.

III. FORMALITZACIÓDEL CONTRACTE

22. Formalització del contracte

22.2 Lºadjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini que estableix l'article
153 de la LCSP 9/2017, el document administratiu de formalització del contracte, al
qual sºunirá, formant part del contracte, lºoferta de lºadj udicatari i un exemplar del Plec
de cláusules administrativesparticulars i de les prescripcions técniques.

El contracte sºha de subscriure a la seu de lºorgan de contractació o en el lloc que
aquest indiqui.

22.3 El document en el qual es formalitzi el contracte será en tot cas administratiu, i és
títol valid per accedir a qualsevol registre públic.

Aixó no obstant, el contracte es formalitzará en escriptura pública quan així ho
sol-liciti el contractista, i aniran a cárrec seu les despeses derivados del seu atorgament.
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22.4 Si per causa imputable a lºadjudicatari no es pot formalitzar el contracte d1ns el
termini indicat, lºAdministraciópodrá acordar la incautació sobre la garantia definitiva
de lºimp01t de la garantiaprovisional que, si sºescau, hagi exigit.

Si les causes de no—formalització són imputables a lºAdministració, sºha d”indemnitzar
el contractistadels danys i els perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

22.5 Quan el contracte impliqui lºaccés del contractista a ñtxers que continguin dades
de carácter personal, del tractament dels quals no en sigui responsable en el sentit de
l'article 3.d de la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de carácter personal, el contractista tindrá la consideració dºencarregat del
tractament, als efectes establerts en aquesta Llei orgánica i la seva normativa de
desenvolupament.

Lºaccés no es considerará comunicació de dades, ja que és necessari per a la
realització de la prestació de lºobjecte del contracte.

En tot cas i quan el contractista tingui accés a fitxers en els quals constin dades de
carácter personal, del tractament dels quals no sigui responsable, sera necessari que
en el contracte, o en un document independent, sºincloguin les cláusules necessáries
per tal de regular lºaccés 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 25 de la LCSP
9/2017.

IV. EXECUCIÓDEL CONTRACTE

23. Responsable del contracte

Lºórgan de contractació haurá de designar una persona física o jurídica, vinculada a lºens
contractant o externa a aquest, com a responsable del contracte, que en supervisará
lºexecució i comprovará que la seva realització sºajusta al que estableix el contracte, i
adoptará les decisions i donará al contractista les ordres i instruccions necessáries a ñ
dºassegurar la realització correcta de la prestació pactada.

El responsable del contracte és el que figura, si escau, en la portada dºaquest Plec, a qui
correspon, per tant, la direcció i inspecció de lºexecució del contracte, i pot ser auxiliat per
collaboradors que integraran lºequip de direcció.

24. Obligacions del contractista

24.2 El contracte sºexecutará amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en
aquest Plec de cláusules administratives particulars, i observará ñdelment el que
estableix el Plec de prescripcions técniques, així com les instruccions que, si escau, li
doni per escrit el responsabledel contracte designatper lºorgan de contractació.
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El contractista será el responsable de la qualitat técnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i dels serveis realitzats.

24.3 El contractista está obligat a complir el termini dºexecució del contracte en els
termes prevists en la cláusula 8 dºaquest Plec.

24.4 Lºexecució del contracte es realitzará a rise i ventura del contractista.

Es obligació del contractista indemnitzar els tercers de tots els danys i perjudicis que
els causi, ell mateix o personal o mitjans que depenguin dºell, com a conseqúéncia de
les operacionsque requereixi lºexecució del contracte.

El contractista será re5ponsable igualment dels danys i perjudicis que es produeixin
durant lºexecució del contracte, tant a lºAdministració com a tercers, per defectes o
insuficiéncies técniques del seu treball, o pels errors materials, omissions i infraccions
de preceptes legals o reglamentaris en que el treball hagi incorregut, dºacord amb
Particle 311 de la LCSP 9/2017. Si el contracte sºexecuta de forma compartida amb
més dºun professional, tots hauran de respondre solidáriament de les responsabilitats
previstes en la cláusula24.

24.5 El contractista haurá de complir, sota la seva responsabilitat exclusiva, les
disposicions vigents en materia laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el
treball, i haurá de tenir al seu cárrec el personal necessari per a la realització de
lºobjecte del contracte, respecte del qual tendrá, a tots els efectes, la condició
dºempresari.

El personal que el contractista destini a lºexecució del contracte no tindrá vinculació
laboral o de cap altre tipus amb lºAdministració contractant. Aquest personal
quedará exclusivament sota el poder de direcció del contractista, sens perjudici de
les facultats que la normativa de contractació reconeix a lºórgan de contractació.

24.6 En cas que el contracte sigui de tracte successiu, el contractista estará obligat a
presentar un programa de treball, quan així sºindiqui en la lletra O del Quadre de
característiques del contracte, que ha dºaprovar lºorgan de contractació.

24.7 En els casos en que ho exigeixi la normativa vigent, el contractista tindrá
lºobligació de subrogar—se com a empresari en les relacions laborals dels
treballadors. La relació i les condicions laborals dºaquests treballadors es detallen en
el document annex a aquest Plec.

Quan es produeixi aquesta subrogació, el contractista haura de proporcionar a
lºórgan de contractació, si aquest li ho requereix o, en tot cas, amb una antelació
minima de 4 mesos a lºacabament del termini d'execució del contracte, la
informació relativa a la relació i les condicions laborals dels treballadors que hagin
de ser objecte de subrogacions successives.
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26.2 El pagament es fará contra factura, expedida dºacord amb la normativa vigent,
degudament conformada per la unitat o organ directiu que rebi el treball o, si escau,
pel designat com a responsabledel contracte.

El contractista ha de presentar les factures davant el registre administratiu del
destinataride la prestació contractada.

Les factures han de contenir les dades segúents:

— La identificació de lºorgan de contractació, assenyalaten la portada dºaquest Plec.
— La identificació de lºorgan amb competéncies en materia de comptabilitat

pública, assenyalat en la lletra R del Quadre de característiques del contracte.
— La identificació del destinatari de la prestació contractada, assenyalat en la

portada d,aquest Plec (responsable del contracte, departament o servei).

26.3El contractistapodrá cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts legalment,

27

el seu dret a cobrar el preu del contracte, pero perque aquesta cessió tingui efectes, i

l,Administració expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, cal que es
notifiqui fefaentmenta aquesta lºacord de cessió.

Cessió del contracte i subcontractació

27.1 La cessió del contracte es regirá pel que disposa l'article 214 de la LCSP 9/2017.

27.2 Llevat que en la lletra Q del Quadre de característiques del contracte es prohibeixi

28

la subcontractació, el contractista podrá subcontractar amb tercers lºexecució
parcial del contracte en les condicions que sºindiquin en el Quadre esmentat, de
conformitat amb lºarticle 214 de la LCSP 9/2017.

Lºimport total de les prestacions subcontractades no ha de superar el percentatge
indicat, si escau, a la lletra Q.

Quan així sºhagi indicat en la lletra Q del Quadre de característiques del contracte, el
licitador ha de presentar una declaració sobre la part del contracte que tingui previst
subcontractar, en els termes de lºarticle 215 de la LCSP 9/2017.

Quan així sºhagi indicat en la lletra Q del Quadre de característiques del contracte,
l'adjudicatari haurá de subcontractar determinades parts de la prestació dºacord amb
lºarticle 215 de la LCSP 9/2017. El licitador haurá de presentar el compromís de
subcontractacióde la part de la prestació que assenyala la lletra Q esmentada.

En tot cas, lºadjudicatari haurá de comunicar anticipadament i per escrit a
l7Administració la intenció de fer els subcontractes, de conformitat amb lºarticle 215
de la LCSP 9/2017. Així mateix, haurá de presentar una declaració expresa
responsable del subcontractista, de no estar sotmés a les prohibicions per contractar
amb l”Administració dºacord amb l”article 71 de la LCSP 9/2017.

Modificació del contracte
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28.1El contracte es podrá modificar per raons dºinterés públic en les condicions i amb
lºabast i els limits expressats, si escau, en la lletra T del Quadre de característiques
del contracte, de conformitat amb els articles 203, 204 i 205 de la LCSP 9/2017. No
obstant aixo, el contracte també es podrá modificar quan hi concorrin les
circumstáncies previstes expressament en la LCSP 9/2017, sempre que amb aixo no
sºalterin les condicions esencials de la licitació i l'adjudicació. La modificació del
contracte es fará dºacord amb el procediment que regula lºarticle 207 de la LCSP
9/2017 i sºhaurá de formalitzar conforme al que disposa lºarticle 153 de la LCSP
9/2017.

29 Suspensió del contracte

Si lºAdministració acorda la suspensió del contracte o aquesta te' lloc per l,aplicació del
que disposa l'article 208 de la LCSP 9/2017, sºaixecaráuna acta en que es consignaran les
circumstánciesque lºhan motivada i la situació de fet en l,execució, dºacord amb l'Annex
3r del Plec de prescripcionstécniques.

Acordada la suspensió, lºAdministració abonará al contractista, si escau, els danys i

perjudicis soferts efectivamentper aquest.

V. ACABAMENT DEL CONTRACTE

30 Compliment del contracte

30.1 El contracte sºentendrá acomplert pel contractistaquan aquest hagi realitzat la totalitat
de Fobjecte, de conformitat amb el que estableix aquest Plec i, si escau, en el de
prescripcions técniques i a satisfacció de lºAdministració, la conformitat de la qual es
fará constar de forma expressa en el termini d'un mes dºhaver-se lliurat o realitzat
lºobjecte del contracte, o en el termini que es determini en la lletra V del Quadre de
característiques del contracte. Si escau, es comunicará a la Intervenció el dia de
l'acte de lliurament, per a lºassisténcia en les seves funcions de comprovació de la
1nvers1o.

31 Resolució i extinció del contracte

31.1 A más dels supósits de compliment, el contracte sºextingirá per la seva resolució,
acordada per la concurrencia dºalguna de les causes previstes en els articles 211 del
LCSP 9/2017 i donará lloc als efectes prevists a lºarticle 313 de la LCSP 9/2017.

En els casos en que sºexigeixi el deure de guardar sigil, produirá igualment la resolució
del contracte el fet que el contractista incompleixi lºobligació de guardar sigil a que es
refereix la cláusula 24.7, respecte de les dades o antecedents que, no sent públics o
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notoris, estiguin relacionats amb lºobjecte del contracte i hagin arribat al seu
coneixement en ocasió d7aquest.

31.2 També seran causes especials de resolució del contracte, les especiñcades en la
lletra U del Quadre de característiques del contracte.

A més, podran ser causa de resolució els incompliments de carácter parcial indicats
en la lletra U del Quadre.

32 Termini de garantia

32.1Lºobjecte del contracte quedará subjecte al termini de garantia que sºindica en la lletra
E del Quadre de característiques del contracte, o el que, si escau, sºhagi establert en
el contracte per millora de lºadjudicatari, comptador des de la data de recepció o
conformitatdel treball, termini durant el qual 1”Administració podrá comprovarque la
feina feta sºajusta a alló que sºha contractat i a alló que sºha estipulat en aquest Plec i

en el de prescripcionstécniques.

Si en el Quadre esmentat no sºindica res, sºentén que no és procedent establir-lo,
d7acord amb la justiñcació que consta en lºexpedient.

Si el termini de garantia transcorre sense que S*hagin formulat objeccions als treballs
executats, la responsabilitat del contractista quedará extingida, sense perjudici del
que estableixen els articles 314 315 de la LCSP 9/2017 respecte dels contractes que
tinguin per objecte l'elaboració de projectes dºobra.

33 Devolució o cancel-lació de la garantia definitiva

33.1 Acomplertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que sºhagin dºexercitar sobre la garantia definitiva, i transcorregut el
període de garantia, si escau, seºn dictará acord de devolució o cancel-lació, amb
lºinforme previ favorable del responsable del contracte o de qui exerceixi la
direcció del contracte.

33.2 Les garanties es retornaran i cancellaran seguint els trámits de sol-licitud
dºinformes als responsables del contracte, i a la lntervenció Municipal, si no hi ha
cap reclamació pendent, acord de lºórgan de contractació de devolució de la franca
definitiva.

7-—_
___________________
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ANNEX I. MODEL“¡5E PROPOSICIÓ

El Sr/Sra. (nom i 11inatges) amb

DNI amb domicili a c/pl.

núm. CP

i teléfon , teléfon mobil

adrega electrónica

DECLAR

Que estic informat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen per poder ser
adjudicatari/adjudicatária de la contractació artística dels espectacles que formaran part de
1'Encesa dels llums de Nadal 2018,mitjancant procediment negociat amb publicitat.

Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de l'empresa
amb NIF/CIF

) , a executar—lo amb subjecció estricta als requisits i a les

condicions estipulats als plecs de cláusules administratives particulars i de prescripcions técniques

del contracte

per la qual cosa PRESENT les segúents propostes:
NÚMERO DE MARCARAMB "X" NÚMERO
LOT EL/S LOT/LOTS ALS D'ESPECTACLES QUE

QUALS ES PRESENTA A CADA
PRESENTA LOT

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

IAD]UNT un sobreA (documentacióadministrativa exigida i annexos del plec administratiu ) i un
sobre B (documentació técnica de totes i cada una de les propostes realitzades segons els annexos
del plec técnic)

(lloc, data i hora de presentació)

Palma, d de a les h

Sgt/
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ANNEX II. FIANCA PROVISIONAL

en els termes i

les condicions que estableix la Llei de contractes del sector públic i davant lºAjuntament
de Palma dipósit com a ñanca provisional la quantitat
d

( ) €, en metal-lic (o mitj ancant títol de deute públic) per
respondre de les obligacions derivados de la licitació per a lºadjudicació
d

Aquesta ñanca tindrá validesa fins que lºAjuntamentde Palma autoritzi cancellar—la.

Palma,_ d de

TresoreriaMunicipal
El tresorer

lntervencióMunicipal
Servei de Control i Fiscalització
Fiscalitzat i conforme
Palma, (1 de

Lº interventor

54



Ajuntament

ANNEX III. AVAL DE GARANTIA PROVISIONAL

L'entitat ,

amb NIF i domicili per a notiñcacions i requeriments a

, c. , CP , i en

nom seu , amb poders suficients per a

aquest acte segons resulta de la veriñcació de la representació de la part inferior dºaquest

document,

AVALA

, amb NIF , atés lºart. 106 de la Llei 9/2017, de

8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, relatiu a garanties provisionals, per

respondre de les obligacions derivades de la licitació d

davant lºAjuntament de Palma, por un

import de: (en lletres)
€, (en

números) €.

Aquest aval sºatorga solidáriament respecte de lºobligat principal, amb renúncia

expressa al beneñci dºexcussió de béns i amb el compromís de pagament al primer

requeriment de la Tresoreria municipal. Si sºincompleix el requeriment de pagament

sºexecutará aquest aval segumt la via administrativa de constrenyiment i tindrá validesa

fins que lºAjuntament de Palma nºautoritzi la cancel-lació.

Palma, d de

(Nom de lºentitat i firma o ñrmes)

Diligencia dºinscripció al

registre dºavals de lºentitat
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ANNEX IV. FIANCA DEFINITIVA ;

en els termes i

les condicions que estableix la Llei de contractes del sector públic i davant lºAjuntament
de Palma diposit com a ñanca definitiva la quantitat
d

( ) €, en metal-lic (o mitjancant títol de deute públic) per
respondre de les obligacions derivades de la licitació per a lºadjudicació
d

Aquesta ñanca tindrá validesa fins que lºAjuntament de Palma autoritzi cancel-lar—la.

Palma, (1 de

TresoreriaMunicipal
El tresorer

IntervencióMunicipal
Servei de Control i Fiscalització
Fiscalitzat i conforme
Palma, (1 de

L' interventor
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ANNEX V. AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA *

Lºentitat
,

amb NIF i domicili per a notiñcacions i requeriments a
, c. , CP , i en

nom seu , amb poders suñcients per a
aquest acte segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior dºaquest
document,

AVALA

, amb NIF , atés lºa1t. 107 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, relatiu a garanties deñnitives, per
respondre de les obligacions derivades de la licitació d

davant PAjuntament de Palma, por un
import de: (en lletres)

€, (en
números) €.

Aquest aval sºatorga solidáriament respecte de lºobligat principal, amb renúncia
expressa al beneñci d”excussió de béns i amb el compromís de pagament al primer
requeriment de la Tresoreria municipal. Si sºincompleix el requeriment de pagament
s'executará aquest aval seguint la vía administrativa de constrenyiment i tindrá validesa
fins que lºAjuntament de Palma n”autoritzi la cancellació.

Palma, (1 de

(Nom de lºentitat i firma o firmes)

Diligencia dºinscripcióal
registre dºavals de l”entitat
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ANNEX VI. DECLARACIÓ ARTICLE 71 LCSP 9/2017, COMPLIMENT
ASSEGURANCA SEGURETAT SOCIAL, EXCLUSIÓ PARADISOS FISCALS I
ADHESIÓ A CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ, I COMPROMÍS
MITJANS TECNICS I HUMANS I ASSEGURANCA.

amb DNI
, en nom propi o en representació de l'empresa

amb NIF i

domicili & )

DECLAR SOTA JURAMENT

Que no em trob en cap dels casos de prohibició, incapacitat i incompatibilitat que
determina lºarticle 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, que a continuació es transcriu:

1. No podran contractar amb el sector públic les persones en que es doni alguna de les
circumstáncies segúents:

a) Haver estat condenmades mitjancant sentencia ferma per delictes de terrorisme,
constitució o integració d'una organització o grup criminal, associació il'lícita,
ñnancament illegal dels partits politics, tráf1c d'éssers humans, corrupció en els
negocis, trafic d'inñuéncies, suborn, fraus , delictes contra la Hisenda Pública i la
Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, prevaricació,
malversació, negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals, delictes
relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni historic i

el medi ambient, o la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de professió, oñci,
indústria o comerc. La prohibició de contractar afecta les persones jurídiques que
siguin declarades penalment responsables, i a aquelles els administradors o
representants, ho siguin de fet o de dret, vigent el seu cárrec o representació i fins al
seu cessament, es trobessin en la situació esmentada en aquest apartat.

b) Haver estat sancionados amb carácter ferm per infracció greu en materia
professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de
falsejament de la competencia, d'integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no
discriminació de les persones amb discapacitat, o d'estrangeria, de conformitat amb
el que estableix la normativa vigent; o per infracció molt greu en materia
mediambiental de conformitat amb el que estableix la normativa vigent, o per
infracció molt greu en materia laboral o social, d'acord amb el que disposa el text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com per la infracció greu prevista a
l'article 22.2 de l'esmentat text.

c) Haver sol-licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents
en qualsevol procediment, trobar—se declarados en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit eficacia un conveni o s'hagi iniciat un expedient d'acord extrajudicial de
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pagamentsjestai' subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord
amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclós el període
d'inhabilitació ñxat en la sentencia de qualiñcació del concurs.
No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributáries o de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es
determinin per; 0 en el cas d'empreses de 50 o més treballadors, no complir el
requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb
discapacitat, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es determinin
per; 0 en el cas d'empreses de més de 250 treballadors, no complir amb l'obligació
de comptar amb un pla d'igualtat d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei
Orgánica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat de dones i homes.
En relació amb el compliment de les seves obligacions tributáries 0 amb la Seguretat
Social, es considerará que les empreses es troben al corrent en el mateix quan els
deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n'hagi acordat la suspensió amb ocasió de
la impugnació d'aquests deutes. L'acreditació del compliment de la quota de reserva
de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de
comptar amb un pla d'igualtat a que es refereix el primer paragraf d'aquesta lletra es
fai-a mitjancant la presentació de la declaració responsable a que es refereix l'article
140. No obstant el que disposa el paragraf anterior, el Consell de Ministres,
mitjancant Reial Decret, podrá establir una forma alternativa d'acreditació que, en
tot cas, será bé mitjancant certiñcació de l'órgan administratiu corresponent, amb
vigencia mínima de sis mesos, o bé mitj ancant certificació del corresponent Registre
de Licitadors, en els casos en que aquesta circumstáncia figuri inscrita al mateix.

Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a que es refereix
l'article 140 o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i
solvencia, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l'obligació de
comunicar la informació que preveuen l'article 82.4 i en l'article 343.1.

Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció
administrativa ferma, d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre , general
tributaria. La present causa de prohibició de contractar deixará d'aplicar-se quan
l'órgan de contractació, en aplicació del que disposa l'article 72.1, comproveu que
l'empresa ha complert les seves obligacions de pagament o celebrat un acord
vinculant amb vistes al pagament de les quantitats degudes, inclosos si s'escau els
interessos acumulats o les multes imposades.

Estar sotmesa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun
dels supósits de la Llei 3/2015, de 30 de marc, reguladora de l'exercici de l'alt cárrec
de l'Administració General de l'Estat o les respectives normes de les Comunitats
autónomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al Servei de les Administracions Públiques o tractar—se de qualsevol dels cárrecs
electius regulats en la Llei Orgánica 5/ 1985, de 19 de juny, del régim electoral
general , en els termes que estableix la mateixa. La prohibició inclou les persones
jurídiques en el capital participin, en els termes i quanties establertes a la legislació
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esmentada, el personal i els alts cárrecs a que es refereix el paragraf anterior, així
com els cárrecs electes al servei d'aquestes. La prohibició s'estén igualment, en
ambdós casos, als cónjuges, persones vinculades amb análoga relació de
convivencia afectiva, ascendents i descendents, així com a parents en segon grau per
consanguinitat o afmitat de les persones a que es refereixen els parágrafs anteriors,
quan es produeixi conflicte d'interessos amb el titular de l'órgan de contractació o els
titulars dels órgans en que s'hagués delegat la facultat per contractar o els que
exerceixin la substitució del primer.

Haver contractat persones respecte de les quals s'hagi publicat en el <<Butlletí Oficial
de l'Estat» l'incompliment a que es refereix l'article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de

marc, reguladora de l'exercici de l'alt cárrec de la Administració General de l'Estat o
en les respectives normes de les comunitats autónomes, per haver passat a prestar
serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les
competéncies del cárrec exercit durant els dos anys segúents a la data de cessament
en el mateix. La prohibició de contractar es manté durant el temps que romangui
dins de l'organització de l'empresa la persona contractada amb el límit máxim de dos

anys a comptar del cessament com a alt cárrec.

2. A más de les previstes a lºapartat anterior, són circumstáncies que impedeixen als
empresaris contractar amb les administracions públiques les segúents:

&)

b)

d)

Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment
d'adjudicació, o haver impossibilitat l'adjudicació del contracte al seu favor per no
complir el que estableix l'apartat 2 de l'article 150 dins el termini assenyalat existint
frau, culpa o negligencia.

Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els
terminis que preveu l'article 153 per causa imputable a l'adjudicatari.

Haver incomplert les cláusules que són essencials en el contracte, incloent les
condicions especials d'execució establertes d'acord amb el que assenyala l'article
202, quan 1'incompliment hagi estat def1nit en els plecs o en el contracte com a
infracció greu, concorrent dol, culpa o negligencia en l'empresari, i sempre que hagi
donat lloc a la imposició de penalitats o la indemnització de danys i perjudicis.

Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses en
l'article 3 d'aquesta Llei.

3. Les prohibicions de contractar també afecten les empreses de les que, per raó de les

persones que les regeixen o d'altres circumstáncies, es pot presumir que són continuació
o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les quals
haguessin concorregut aquelles.

ALTRESÍ DECLAR SOTA JURAMENT
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Que lºempresa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributáries amb la

Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca, imposades per les disposicions

vigents, així com estar dºalta a lºimpost dºactivitats económiques

Que com a empresa mantenim una conducta fiscal responsable i no utilitzem paradisos

ñscals per a fer frau. Que no tenim la seu social ni formem part de una matriu industrial,

amb domicili a paradisos frscals.

Que lºempresa sºadhereix i presta conformitat a les condicions especials dºexecució

establertes a la cláusula M del quadre annex.

AIXÍ MATEIX EM COMPROMETO

Que si result titular de lºoferta económicament més avantatjosa dedicaré o adscriure' a

lºexecució del contracte els mitjans personals i/o materials suñcients per a aixo.

Que si result titular de l'oferta económicamentmés avantatjosa aportará
documentacióque

acrediti la cobertura de la responsabilitatcivil per lºimport que sºassenyala a l'apa11atX del

quadre annex.

Palma, d de 20
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ANNEX VII. DECLARACIÓRESPONSABLE DEL LICITADOR, INDICANT SI
ES PYME, ADRESSA PER NOTIFICACIONS ELECTRÓNIQUES I SI
PERTANY A UN GRUP EMPRESARIAL.

amb DNI
, en nom propi o en representació de lºempresa

amb NIF i
domicili a ,

DECLAR QUE:

Que l'empresa licitadora te la condició de PYME : SÍ |:| NO [:|

Que lºadressa per ales notiñcacions electróniques es la segúent:

Que lºempesa licitadora pertany a un grup empresarial : SÍ B NO |j

Palma, d de 20

Signatura
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