
  

Ajuntament de Lloseta 

C/ Pou Nou, 3, Lloseta. 07360 (Illes Balears). Tel. 971514033. Fax: 971519432 

Expedient núm.: 69/2017 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (Negociat sense publicitat) 

Procediment: Procediment de Contractació URGENT. 

 

 

PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE LLOSETA. 
 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

  

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació del Contracte 

  

L'objecte del contracte és la prestació del serveis propis de l’escola de música de Lloseta, que 

imparteix l’ensenyament de música de forma no reglada, sense límit d’edat, per a aquelles 

persones que desitgen assolir un nivell  de coneixements adequats per practicar la música, sense 

perspectives professional, permetent descobrir i desenvolupar les potencialitats dels alumnes i 

acostar la formació professional artística als ciutadans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

L'objecte del contracte es concreta en la docència, programació, desenvolupament i gestió de la 

següent oferta lectiva al servei de l’Escola de Música,  

 - SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (3 i 4 anys): s’estructura en 1 hora setmanal col·lectiva 

- INICIACIÓ A LA MÚSICA I A L’INSTRUMENT (5 i 6 anys) .- PRELIMINAR (7anys) : 

ambdós s’estructuren en dues sessions setmanals: 1 hora setmanal col·lectiva d’iniciació + 

instrument individual de 45 min.  

- PRIMER, SEGON, TERCER I QUART CURS DE LLENGUATGE MUSICAL PER 

NIVELLS i ADULTS. S’estructuren en dues sessions setmanals: 1 hora setmanal col·lectiva de 

llenguatge musical + instrument individual de 1 hora.  

- CONJUNT INSTRUMENTAL/BANDA. 2 hores setmanals per a tots els alumnes que tenguin 

nivell tècnic suficient 

 

INSTRUMENTS,  

- CORDA: Guitarra, piano, violí, viola, contrabaix, violoncel. 

- VENT: Clarinet, saxofon, trompeta, trombó, tuba i flauta travessera. 

-PERCUSSIÓ: Bateria, instruments de placa. 

- INSTRUMENTS ELÈCTRICS: Guitarra i baix elèctric. 

En el curs anterior  2016-2017 s’ofertaven els següents instruments, i per tal de garantir la 

continuïtat del servei s’hauran d’impartir com a mínim el següents: trompeta, piano, guitarra, 

clarinet, saxofon, baix, flauta travessera, percussió i violí.  
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Els instruments  hauran d’esser facilitats per l’empresa contractista, excepte el piano.  

L’empresa adjudicatària es compromet a realitzar dues actuacions amb els alumnes de l’escola 

de música en caràcter públic i a data a concretar amb l’ajuntament.  

 

 

 

Aquest objecte correspon al codi CPV 80000000-4 

Els cursos es desenvoluparan des del mes d’octubre de l’any en curs fins el mes de juny de l’any 

següent. L’escola romandrà oberta de dilluns a divendres de les 16 h. fins les 22 h. i el dissabte 

de les 10 h. fins les 13:30; a més, si el volum d’alumnes o l’activitat a desenvolupar ho fa 

necessari, es podrà obrir en un horari ampliat. 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis tal com estableix 

l'article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

  

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 

  

La forma d'adjudicació del contracte de prestació de de l’Escola de música serà el procediment 

negociat sense publicitat i tramitació urgent, en el qual l'adjudicació recaurà en el candidat 

justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos 

candidats i negociar les condicions del contracte amb un o varis d'ells, d'acord amb l'article 

169.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

  

No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurrència, és a dir, serà 

necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empresaris capacitats per a la realització de l'objecte 

del contracte, sempre que això sigui possible. 

  

  

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant 

  

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 

activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest 

Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons les 

especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.ajlloseta.net. 

  

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte  

  

L'import del present contracte consta de dues partides, una fixa i una variable. La primera 

ascendeix a la quantia de 30.000,- euros anuals, IVA exclòs perquè l’activitat està exempt 

d’IVA. La part fixa es distribuirà en 12 mensualitats de 2.500,- € cada una.  



  

Ajuntament de Lloseta 

C/ Pou Nou, 3, Lloseta. 07360 (Illes Balears). Tel. 971514033. Fax: 971519432 

La part variable es ferà coincidir amb l’import que correspondria segons la taula, reduccions i 

bonificacions que s’adjunten del preu públic pel serveis de l’escola de música municipal de 

Lloseta segons el número d’alumnes matriculats cada un dels nou mesos en que està oberta 

l’escola. La part variable es satisfarà únicament el mesos en que es cobri el preu públic.  

  

Cursos 
Tarifa 

mensual 

Sensibilització 23,00 

Iniciació a la música + 1 instrument 39,00 

Preliminar + 1 instrument 44,00 

1r  + 1 instrument 46,00 

2n + 1 instrument 52,00 

3r + 1 instrument 52,00 

4rt + 1 instrument 55,00 

Adult + Instrument 55,00 

instrument addicional 23,00 

 

- Grau de minusvalidesa entre 33% i 64 % es farà un 25% de descompte en la tarifa. 

- Grau de minusvalidesa superior o igual al 65% es farà un 50% de descompte en la tarifa . 

- Famílies nombroses, una bonificació del 20% 

- Bonificació del 50% en les quotes només d’instrument als alumnes integrats a la Banda de 

Música. 

- Bonificació del 50% als membres de les corals del poble de Lloseta. 

- Beques pels fills del professors de l’Escola de Música de Lloseta. 

 

 

Per dur a terme el càlcul de la part variable del preu les parts es comprometen a facilitar-se la 

informació necessària tant dels alumnes que han satisfet el preu públic com del alumnes 

assistents a les classes. 

 

L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 334/227 del vigent Pressupost 

Municipal; existint crèdit suficient per la part fixa de 30.000,-  i per la part variable, que es 

calcula en base al preu públic recaptat el darrer curs 2016/2017 en 22.500,- € , en total 52.500,- 

€, l'import aprovat per l'Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat de les 

aportacions que permeten finançar el contracte.  

 

CLÀUSULA CINQUENA. Termini d'Execució del Contracte 

  

L’execució del contracte de prestació de serveis de l’Escola de Música serà d’una durada d’un 
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any, des de dia 1 d’octubre de 2017 fins dia 30 de setembre de 2018. 

  

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar 

  

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions de contractar, i acreditin la 

seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

  

1. La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà: 

  

a. Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document de 

constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es 

regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, 

segons el tipus de persona jurídica que es tracti. 

  

a´. Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document Nacional 

d'Identitat i acreditació d'estar donat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf 

corresponent. 

  

b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea 

per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan 

establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que 

s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 

  

c. Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 

d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui 

el domicili de l'empresa. 

  

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per 

contractar regulades en l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre podrà realitzar-se: 

  

a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest 

document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració 

responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional 

qualificat. 

  

b. Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui 

prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració 

responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

  

3. La solvència de l'empresari: 
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3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per el mitjà següent: 

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereixi el contracte, 

per import igual o superior a 52.500,- €.  

3.2. La solvència tècnica de l'empresari haurà d'acreditar-se per el mitjà següent: 

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui 

import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats 

s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 

certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació 

per l'autoritat competent.  

  

CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista 

  

Per als contractes de serveis no serà exigible classificació de l'empresari.  

 

CLÀUSULA VUITENA. Presentació d'Ofertes i Documentació Administrativa 

  

Les ofertes es presentaran en aquest Ajuntament, C/ Es Pou Nou, nº 3, en horari d'atenció al 

públic (de 9:00 h. a 14:00 h. de dilluns a divendres), en el termini que s'indiqui en la invitació a 

participar, o en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el perfil 

del contractant. 

Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Quan les ofertes s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de 

l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta 

mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l'expedient, títol 

complet de l'objecte del contracte i nom del candidat.  

  

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència 

estesa en el mateix pel Secretari municipal. Sense la concurrència de tots dos requisits, no serà 

admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de 

terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies 

següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa. 

  

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més, els 

requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

  

Cada candidat no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc podrà subscriure cap oferta en unió 

temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una unió temporal. La 
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infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes per ell subscrites. 

  

La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de les clàusules 

del present Plec. 

  

Les ofertes per prendre part en la negociació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel 

candidat i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es farà constar la 

denominació del sobre i la llegenda «Oferta per negociar la contractació de la prestació de 

serveis de l’Escola de Música de Lloseta 2017». La denominació dels sobres és la següent: 

  

— Sobre «A»: Documentació Administrativa. 

  

— Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació.  

  

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme 

a la Legislació en vigor. 

  

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada dels 

mateixos: 

  

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

  

Declaració Responsable del candidat indicativa del compliment de les condicions establertes 

legalment per contractar amb l'Administració. 

  

Es presentarà conforme al següent model: 

  

«MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  

  

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, 

____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat 

___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en la 

licitació  del contracte de prestació de serveis de l'escola de Música de Lloseta 2017, davant 

___________ 

  

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:  

  

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de la  prestació de serveis de l'Escola 
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de Música de Lloseta 2017. 

  

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 146 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatari contracte de 

prestació de serveis de l'Escola de Música de Lloseta 2017 : 

  

— Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 

  

— Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de 

solvència econòmica, financera i tècnica. 

  

— Que no està sotmés en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 60 del Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

  

— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al candidat. (En el cas 

d'empreses estrangeres) 

  

— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

__________________________. 

  

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents al fet que es fa 

referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del 

contracte o a qualsevol moment en què sigui requerit per a això. 

  

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

  

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

  

  

Signatura del declarant, 

  

  

Signat: ________________» 

  

  

SOBRE «B» 
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OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ. 

 

  

a) Oferta econòmica. 

  

Es presentarà conforme al següent model: 

  

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

__________________________________________, amb NIF núm. _________, en 

representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, havent rebut 

invitació per a la presentació d'ofertes i assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen 

per a l'adjudicació per procediment negociat del contracte de prestació del servei de l’Escola de 

Música, faig constar que conec el plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, 

comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte corresponent  

__________________________________________per l'import de ______________ euros.  

  

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

  

  

Signatura del candidat, 

  

  

Signat: _________________.». 

  

b) Documents que permetin valorar les condicions de les ofertes segons els aspectes de 

negociació, 

  

  

CLÀUSULA NOVENA. Aspectes Objecte de Negociació amb l'Empresa i Criteris 

d’adjudicació  

  

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

s'atendrà a diversos aspectes de negociació. 

Per cada hora de classe setmanal afegida: 2 punts, amb un màxim de 4 

Per cada 100,- € de baixa de preu de la part fixa: 1 punt, sense màxim 

Per oferir tallers temàtics amb assistència oberta a tots els ciutadans, per cada taller 1 punt amb 

un màxim de 3 

Per oferir activitats alternatives de foment i  promoció de la música: 1 punt, amb un màxim de 2 

Per cada actuació afegida al mínim de dues anuals: 1 punt, amb un màxim de 2 
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CLÀUSULA DESENA. Regles Especials Respecte del Personal Laboral de l’Empresa 

Contractista.  

  

 1. Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els 

requisits de titulació i experiència  exigits en aquests plecs, formarà part de l'equip de treball 

adscrit a l'execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l'entitat contractant 

de l'empleno d'aquells requisits. 

 

L'empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l'equip de treball, i que les 

variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no 

alterar el bon funcionament del servei , informant a tot moment a l'entitat contractant. 

 

2. L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiu i continu, sobre 

el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder 

d'adreça inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, 

la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de 

baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de 

cotitzacions i el pagament de prestacions, quan escaigui, les obligacions legals en matèria de 

prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i 

obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador. 

 

3. L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del 

contracte desenvolupen la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte 

de l'activitat delimitada en aquests plecs com a objecte del contracte. 

 

4. L'empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies 

dependències o instal·lacions tret que excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus 

serveis en les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic. En 

aquest cas, el personal de l'empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que 

ocupen els empleats públics. Correspon també a l'empresa contractista vetllar per l'empleno 

d'aquesta obligació. En el quadre de característiques del plec haurà de fer-se constar 

motivadament la necessitat que, per a l'execució del contracte els serveis es prestin en les 

dependències administratives. 

 

5. L'empresa contractista haurà de designar almenys a un coordinador tècnic o responsable  

integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents: 

 

a). Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l'empresa contractista hagi de 

realitzar a l'Administració en relació amb l'execució del contracte. 

 

b). Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, i impartir als 

treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació 
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del servei contractat.  

 

c). Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de l'equip de treball de les 

funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència del personal al lloc de treball. 

 

d). Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte, havent de 

coordinar-se adequadament a l'empresa contractista amb aquesta entitat contractant, a l'efecte de 

no alterar el bon funcionament del servei. 

 

i). Informar a l'entitat contractant sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 

composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte. 

  

 

CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l'Administració 

  

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les 

següents prerrogatives: 

  

a) Interpretació del contracte. 

  

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. 

  

c) Modificació del contracte per raons d'interès públic. 

  

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta. 

 

  

CLÀUSULA DOTZENA. Obertura d'Ofertes  

  

El Sr. Batle, el Secretari de la Corporació, la Interventora Acctal. i la TAG de contractació es 

reuniran el següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes, a 

les 13 hores i qualificaran la documentació administrativa continguda en els sobres «A».  

  

Si fos necessari, es concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els 

defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada. 

  

I posteriorment, procediran a l'obertura i examen dels sobres «B» i començarà la negociació 

d'acord amb els aspectes fixats en el plec, citant als candidats a les dependències de 
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l’Ajuntament amb una antelació mínima de tres dies. 

  

 

CLÀUSULA TRETZENA. Requeriment de Documentació  

  

L’òrgan de contractació proposarà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més 

avantatjosa.   

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més 

avantatjosa perquè, dins del termini de cinc dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en 

què hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa del compliment dels 

requisits previs al fet que fa referència l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic atès que l'aportació inicial d'aquesta documentació se substitueix per una 

declaració responsable del licitador, així com de trobar-se al corrent en el compliment de les 

seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per 

contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les 

proposicions. 

  

 

CLÀUSULA CATORZENA. Adjudicació del contracte 

  

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins 

dels tres dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  

  

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que 

sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.  

  

L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es 

publicarà en el perfil de contractant.  

  

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador 

exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió 

d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems: 

  

• En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les quals 

s'hagi desestimat la seva candidatura.  

• Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en forma 

resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.  

• En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de 

l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta d'aquest amb preferència 

a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat 

admeses.  

• En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha de procedir-
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se a la seva formalització.  

   

 

CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del Contracte 

  

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze dies hàbils 

següents a explicar des de la data de la notificació de l'adjudicació; constituint aquest document 

títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

  

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 

càrrec les corresponents despeses. 

 

  

CLÀUSULA SETZENA. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari 

  

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista tindrà 

dret a l'abonament de la prestació realitzada en els termes previstos en el Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic i en el contracte, conformement al preu convingut. 

  

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en les seves clàusules i en els plecs, i d'acord 

amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista l'òrgan de contractació. 

 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 

l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l'execució del contracte. 

 

A més són obligacions específiques del contractista les següents: 

 

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans 

personals o materials suficients per a això. 

 

— Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses i impostos de 

l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, 

segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

 

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 227 del Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.  

En atenció a l’especial objecte del contracte i a la necessitat de subcontractar les actuacions, es 
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permet expressament la subcontractació prèvia la comunicació al òrgan de contractació. 

 

  

CLÀUSULA DISSSETENA. Factures  

  

Conforme a la Disposició Addicional Trentè Tercera del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que hagi expedit pels 

serveis prestats davant el corresponent registre administratiu a l'efecte de la seva remissió a 

l'òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació de la mateixa. La factura s’haurà 

de presentar en un termini màxim de deus dies naturals des de la data de prestació del servei. 

  

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, 

de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 

facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la citada Disposició Addicional 

Trentè Tercera, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 

  

a) Que l'òrgan de contractació és AJUNTAMENT DE LLOSETA. 

  

b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és 

AJUNTAMENT DE LLOSETA. 

  

c) Que el destinatari és  AJUNTAMENT DE LLOSETA. 

  

d) Que el codi DIR3 és L01070295. 

  

i) Que l'oficina comptable és  L01070295. 

  

f) Que l'òrgan gestor és  L01070295. 

  

g) Que la unitat tramitadora és L01070295. 

  

  

CLÀUSULA DIVUITENA. Penalitats per Incompliment 

  

l.  En cas  de  compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit 

d’incompliment dels compromisos, s’estableix una penalització del  10  per  100  del  pressupost 

del contracte. 

2. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 

realització. Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució 
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total o parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, 

indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 

anteriorment.   

3. Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran 

efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no 

puguin deduir-se de les esmentades certificacions. 

  

 

CLÀUSULA DINOVENA. Resolució del Contracte 

  

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els 

fixats en els articles 223 i 237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 

pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s'acordarà per l'òrgan de contractació, 

d'ofici o a instàncies del contractista. 

  

 

CLÀUSULA VINTENA. Règim Jurídic del Contracte 

  

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es 

regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell, serà aplicable el Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques en tot el que no s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; 

supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les 

normes de dret privat.  

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que es 

disposa en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 Lloseta, 14 de Juliol de 2017. 

El Batle 

 

Sgt.: José María Muñoz Pérez 

 


