
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE
DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA A LES
ESCOLETES “PERE OLIVER I DOMENGE” I “SA MILOCA”, DE L’AJUNTAMENT
DE FELANITX,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

Clàusula I. Objecte del contracte

Aquest  contracte  té  per  objecte  la  gestió  del  servei  públic  d’atenció  a  la  primera
infància a les escoletes Pere Oliver i Domenge de Felanitx (lot 1) i EI Sa Miloca de Cas
Concos (lot 2), situades al carrer Rocabertí  núm. 1 de Felanitx i  a la carretera de
Santanyí  s/n  (Cas  Concos),  respectivament,  en  la  modalitat  de  concessió  i  de
conformitat amb el Plec de prescripcions tècniques corresponent.

L'objecte  de  cada  lot  constitueix  una  unitat  funcional  susceptible  de  realització
independent.

Es  posa  a  disposició  del  concessionari  el  mobiliari  que  s'adjunta  en  l'inventari  de
l'ANNEX 3 d'aquest Plec.

Aquest  contracte és  de  gestió  del  servei  públic  de  conformitat  amb l’article  8  del
TRLCSP, en la modalitat de concessió, d’acord amb l’article 277 del TRLCSP, a la qual
l’empresari gestiona el servei al seu propi risc i ventura.

Clàusula II. Durada del contracte

Aquest contracte tindrà una durada 2 anys, amb la possibilitat de pròrroga anual per
dos anys més, sempre que hi hagi acord entre les parts.

Clàusula III. Pressupost base de licitació i finançament del contracte

III.1. El  preu  màxim  de  la  prestació objecte d’aquest contracte serà de:
– Lot 1: 17.167,32 € anuals.
– Lot 2: 13.014,78 € anuals. 

El pressupost de despesa màxima de la totalitat dels lots és de 30.182,10 € anuals.

Per altra banda, i només pel cas del lot 2, s'estableix un preu unitari fix per hora que
incrementarà el cànon a abonar per l'Ajuntament a l'adjudicatari quan, per demanda
dels usuaris en règim d'escolaritat, l'escoleta hagi de romandre oberta durant un temps
que superi  el  mínim de les cinc  hores  del servei  d'escolarització (de 9.00 a 14.00
hores). Aquest preu és de 6,11 € per cada hora realitzada i correctament justificada
en relació als serveis d'acollida i/o recollida i menjador, i no es contempla com a preu
base de licitació. La regulació d'aquest preu s'estableix donat que el cànon de licitació
s'ha calculat tenint en compte el supòsit de que l'escoleta només estàs oberta les cinc
hores de servei mínim d'escolarització.
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De conformitat amb l’informe d’Intervenció en el Pressupost General de l'Ajuntament
per a l'exercici 2016 existeix consignació adequada i suficient per fer front a la despesa
d'aquest contracte.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte i, en qualsevol cas, s’entendrà que s’hi
inclou:
La gestió del servei d’atenció a la primera infància, en els termes i amb tots els serveis
en què es desglossa, prevists al plec de prescripcions tècniques (PPT).
Les despeses de funcionament detallades en el PPT.
L’import de les càrregues laborals de tota classe. 
Les despeses generals i el benefici industrial.
L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
Les despeses derivades d’aplicar les disposicions legals sobre seguretat i higiene en el
treball, i els honoraris corresponents. 
Les despeses corresponents al control de qualitat.
Les despeses de licitació i formalització del contracte.
La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en executar-lo.
Totes les despeses derivades de les obligacions del contractista previstes en els plecs
de clàusules administratives i tècniques.

III.2. La  forma  de  finançament  seran  els  cobraments  als  usuaris  de  les  tarifes
previstes  a  l’ordenança  municipal  del preu públic  per la prestació  de serveis  a  les
escoletes municipals de Felanitx, i l’aportació municipal en base a l’estudi econòmic.

Clàusula IV. Capacitat per contractar.

Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tenguin plena capacitat d’obrar, no estiguin afectades per prohibició de contractar, i
acreditin la solvència econòmica, financera, tècnica o professional o, en el seu cas, es
trobin degudament classificades.

Els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que sigui
exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del contracte.

No podran concórrer a licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració dels
projectes,  sempre  que  la  participació  pugui  provocar  restriccions  a  la  lliure
concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte de la resta d’empreses licitadores
( art. 56.1 TRLCSP).

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions
dels quals estiguin compreses dins els fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat que els siguin
propis d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una
organització amb elements personals i materials suficients per executar el contracte
degudament.
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Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea tenen capacitat per
contractar  sempre  que,  d’acord  amb  la  legislació  de  l’estat  en  el  qual  estiguin
establertes,  es  trobin  habilitades  per  fer  la  prestació  que  constitueix  l’objecte  del
contracte.

Poden  contractar  amb  l’Administració  les  unions  d’empresaris  que  es  constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura
pública fins que s’hagi adjudicat el contracte a favor seu.

Clàusula V. Revisió de preus

L’execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista. El fet que escaigui o
no la revisió de preus, el  sistema, índex o fórmula de revisió de preus aplicable a
aquesta contractació, així com el sistema d'aplicació, si escau, s'indiquen a la lletra G)
del Quadre de característiques del contracte.

Clàusula VI.- Règim jurídic.

El  contracte de gestió de servei  públic té caràcter  administratiu i  totes dues parts
queden sotmeses expressament al text refós de la Llei de contractes del sector públic i
disposicions de desenvolupament; supletòriament s’aplicaran la resta de normes de
dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

Les  qüestions litigioses sorgides sobre interpretació,  modificació,  resolució i  efectes
d’aquest  contracte  seran  resoltes  per  l’òrgan  de  contractació,  els  acords  del  qual
posaran fi a la via administrativa. Contra aquests acords escaurà recurs Contenciós-
Administratiu,  de  conformitat  a  allò  que  disposa  la  Llei  Reguladora  d’aquesta
Jurisdicció, prèvia interposició, en el seu cas, del recurs de reposició potestatiu i sense
perjudici  de  la  interposició  de  qualsevol  altre  recurs  que  els  interessats  estimin
procedent.

En cas de discordança entre aquest Plec i el Plec de prescripcions tècniques o qualsevol
altre document contractual, preval aquest Plec.

Clàusula VII. Procediment i forma d’adjudicació del contracte.

El  contracte  s’adjudicarà  per  procediment  obert,  amb  tramitació  ordinària,  de
conformitat amb l’establert en els articles 157 a 161 del TRLCSP.

Clàusula VIII.- Documents a presentar pels licitadors

La proposició i els documents s’han de presentar en tres sobres separats i tancats,
signats pel contractista o per la persona que els  representi,  i  s’han d’identificar a
l’exterior amb la indicació de la licitació per a la qual es presenta, amb el nom i els
cognoms o la raó social de l’empresa licitadora; el NIF/CIF; el nom i cognoms de la
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persona representant, si n’hi ha; els números de telèfon i fax, i l’adreça electrònica, si
se’n té.
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, s’han d’indicar les dades de cada un dels
empresaris,  i  els sobres han d’estar signats pels representants de cada una de les
empreses integrants de la unió.    
Els  sobres  contindran:  el  primer  (sobre  1)  la  documentació  general  exigida  per  a
prendre part en la licitació; el  segon (sobre 2) proposició tècnica comprensiva dels
documents que acreditin els mèrits que depenguin d'un judici  de valor; i  el  tercer
(sobre 3) la proposició econòmica ajustada al model que s’inclou en aquest plec. 
La documentació general, la proposició econòmica i, si  escau, la proposició tècnica,
s’han de presentar en els termes que s’estableixen a continuació:

Sobre 1), expressarà la inscripció de: DOCUMENTACIÓ GENERAL. Es farà constar en
full  independent  el  seu contingut,  enunciat  numèricament,  i  el  nom del  licitador,  i
tindrà la següent documentació:

a) Declaració responsable.
El  licitador ha de presentar  una declaració  responsable segons el  model  de
l’annex 4  d’aquest Plec en la qual ha d’indicar que compleix els requisits de
capacitat, representació i solvència o classificació que exigeix aquest Plec, i s’ha
de comprometre, en cas que la proposta d’adjudicació recaigui a favor seu, a
presentar, prèviament a l’adjudicació del contracte, els documents que exigeix
la clàusula XIII d’aquest Plec.

Aquesta  declaració  ha  d’incloure  la  manifestació  de  no  estar  sotmès  a  les
prohibicions per contractar amb l’Administració de conformitat amb l’article 60
del TRLCSP.

Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació expressa d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Ajuntament de Felanitx i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sens perjudici que la
justificació  acreditativa  d’aquest  requisit  l’hagi  de  presentar,  abans  de
l’adjudicació, l’empresari a favor del qual s’efectuï.

Aquesta  declaració  ha  d’incloure  la  manifestació  de disposar  de l’habilitació
empresarial  o professional  exigida per  dur  a  terme l’activitat  o  la  prestació
objecte del contracte.

Aquesta  declaració  ha  d’incloure  també la  declaració  expressa  relativa  a  la
pertinença o no a un grup empresarial definit de conformitat amb l’article 42
del Codi de comerç. En cas de pertinença a un grup empresarial, la declaració
ha  d’identificar  el  grup i,  quan  diverses  empreses  del  grup participin  en  el
procediment, les ha d’identificar totes.

Ha de signar la declaració qui tengui poder suficient per a això.

4



En el cas d’unió temporal d’empresaris, s’han de presentar tantes declaracions
com empreses integrin la unió, cada una signada pels representants respectius.

b) El compromís de constitució d’unió temporal d’empreses, si s’escau.

En el cas d’unió temporal d’empresaris,  s’ha de presentar un compromís de
constituir-se  formalment  en  unió  temporal  si  resulten  adjudicataris  del
contracte. Aquest document, l’han de signar els representants de cada una de
les empreses que integren la unió.

Els  membres  de  la  unió  han  d’indicar  els  noms  i  les  circumstàncies  dels
empresaris que la formen i la participació de cada un, i han de designar un
representant o apoderat únic.

c) Una declaració  sobre  els  documents  i  les  dades de  caràcter  confidencial,  si
s’escau, de conformitat amb el disposat al darrer paràgraf d'aquesta clàusula.

d) Compromís de subrogació  en  els  drets  i  obligacions  laborals  i  de Seguretat
Social, si escau, d'acord amb l'establert a l'art. 44 de l'Estatut dels treballadors
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, quedant subrogat el
personal  segons  les  dades  que  figuren  en  la lletra  N  del  Quadre  de
característiques del contracte.

e) Les empreses estrangeres han de presentar una declaració que se sotmeten a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol mena, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia,  si  escau,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que pugui  correspondre al
licitador.

f) Qualsevol altre document que segons aquest Plec s’hagi d’incloure en aquest
sobre.

Sobre 2), denominat  PROPOSICIÓ TÈCNICA CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI
DE VALOR. S’hi inclouran aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels
criteris que depenguin d’un judici de valor i es presentarà complint el requisit establert
a  l’article  26  del  Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig.  En  particular  s’hi  haurà
d’incloure les propostes de millora relatives als següents criteris:  

− Projecte educatiu de centre
− Pla d'acollida i adaptació
− Pla d'atenció a la diversitat
− Manteniment de l'edifici
− Millora del mobiliari de l'edifici

Sobre 3) denominat PROPOSICIÓ ECONÒMICA. 
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L’oferta ha d’estar firmada per qui tingui poder suficient per fer-ho i no ha de contenir
errors, omissions o obstacles per poder interpretar-la correctament.
L’import s’ha d’expressar clarament, en números i lletres. S’ha d’indicar l’import total
de l’oferta.   
Se presentarà en la forma especificada, afegint  la referència «Proposició  Econòmica»,
redactada conforme al model que es detalla a l’ANNEX 2. 

Aquesta mateixa informació s'ha de fer constar, de forma desglossada, en el cas que hi
hagi lots.

S’entén que l’oferta econòmica inclou totes les taxes i els imposts, directes i indirectes,
i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte. 

Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun dels criteris d’adjudicació, o
aquesta no compleix tots els requisits exigits, la proposició del licitador no es valorarà
respecte del criteri que es tracti.
Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica ha
de ser considerat com a confidencial de conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP ha
de designar  expressament els documents que tenen aquest caràcter.

Clàusula IX.- Termini i lloc d’entrega:

Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de Felanitx i es presentaran de dilluns a
divendres, amb hora límit les 14:00 hores, en el Registre General de l’Ajuntament (Pça.
Constitució,  1),  o  per  qualsevol  dels  mitjans  admesos  per  l’article  38.4  de  la  Llei
30/1992, de 26 de novembre.   

En cas de presentar-se l’oferta per correu els licitadors hauran de  justificar la data i
hora d’imposició  de la tramesa  a  l’oficina  de correus i   anunciar a l’òrgan  de
contractació la remissió de l’oferta mitjançant  burofax o  telegrama en el mateix dia.
Sense la concurrència d´ambdós requisits no serà  admesa  la proposició si és rebuda
amb posterioritat a la data d’acabament del termini de presentació de proposicions.
Transcorreguts,  no  obstant,  deu  dies  naturals  següents  a  la  data  indicada  sense
haver-se rebut  la proposició,  aquesta  no serà  admesa  en cap  cas.

El termini de presentació de les proposicions serà 15 dies naturals, comptats a partir
del següent al de la data de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB). En cas que la publicació al BOIB es produeixi en dissabte, el
termini de 15 dies naturals començarà a comptar a partir del primer dia hàbil següent
a la data de publicació.  Per altra banda,  si  l’últim dia de l’esmentat  termini  és un
dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins les 14:00 hores del
primer dia hàbil següent. 

La presentació  de la proposició pressuposa que la persona interessada accepta de
manera incondicionada el contingut de la totalitat de les clàusules d’aquest plec i, si
n’hi ha, del plec de prescripcions tècniques.  
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Els interessats han de presentar les ofertes referides a la totalitat de les prestacions
objecte del contracte. Això no obstant, si hi ha lots, els interessats poden presentar
ofertes  referides  a  un,  a  diversos,  o  a  la  totalitat  dels  lots.  Els  interessats  han
d'especificar, si escau, l'oferta corresponent a cada lot.

Cada persona interessada pot presentar només una oferta en relació amb el contracte,
o del lot o lots a què liciti.
L’empresari que hagi presentat l’oferta en unió temporal amb altres empresaris no pot
presentar,  al  seu torn,  una oferta individualment ni  pot  figurar en més d’una unió
temporal participant en la licitació. En el supòsit que hi hagi lots, aquesta prohibició
també és d'aplicació en relació amb cada lot de la licitació.
L’incompliment de les dues normes anteriors dóna lloc a la no admissió de totes les
ofertes subscrites pel licitador. 
Una vegada lliurada o tramesa la proposició, no es podrà retirar.  
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense
admetre o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades al seu expedient.
Adjudicat el  contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos
sense que s'hagi interposat, la documentació que acompanya les proposicions quedarà
a disposició dels interessats. En el cas que la documentació no es retiri en el termini de
sis  mesos,  s’entendrà  que  la  persona  interessada  hi  ha  renunciat  i  l’òrgan  de
contractació quedarà facultat per destruir-la. 

Clàusula X.- Garantia provisional
De conformitat  amb  l’article  103  del  TRLCSP,  els  licitadors  han  de  constituir  una
garantia provisional per l’import fixat en la lletra E.1 del Quadre de característiques del
contracte, que correspondrà com a màxim al 3% del pressupost de licitació, llevat que
en el Quadre s’indiqui que no hi escau.

Clàusula XI.- Mesa de contractació

La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
President: El batle, o membre en qui delegui. 
Vocals: 

- La regidora delegada d’Educació.
- El regidor delegat d’Hisenda i Contractació.
- L'interventor.
- El secretari accidental de la Corporació.

Secretari: Un funcionari del Departament de Contractació.

Clàusula XII.  Obertura de proposicions, i proposta d’adjudicació.
Conclòs el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació qualificarà
la documentació general continguda en els sobres núm.1 presentats pels licitadors. Si
observa defectes o omissions esmenables en la declaració responsable o en la resta de
la documentació presentada, ho notificarà al licitador corresponent, deixant constància
d’aquesta notificació en l’expedient, i se li concedirà un termini no superior a tres dies
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hàbils perquè els esmeni. La comunicació dels defectes o omissions esmenables es
podrà realitzar  per telèfon, per fax o per correu electrònic. La falta d’esmena en el
termini assenyalat dels defectes o omissions advertits donarà lloc a l’exclusió. Si la
documentació  d’un licitador  conté defectes  substancials  o  deficiències  materials  no
esmenables, no serà admès a la licitació.

L'acte d'obertura de proposicions tindrà lloc el 5è dia hàbil següent al que finalitzi el de
presentació de proposicions, a les 9 hores a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial,
constituint-se la Mesa de Contractació per a l'obertura.  Si  aquest dia coincideix  en
dissabte, l'acte d'obertura s'ajornarà al primer dia hàbil següent.

L’obertura de les proposicions presentades i la proposta d’adjudicació del contracte es
farà segons el procediment següent, en funció dels criteris d’adjudicació i la seva forma
d’avaluació. 

La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1 i
realitzades  les  esmenes  i,  si  escau,  aportats  els  aclariments  o  documents
complementaris requerits, o transcorregut el termini que s’ha conferit a l’efecte, obrirà
en  acte  públic  els  sobres  núm.  2  dels  licitadors  admesos,  que  contenen  la
documentació  de  les  proposicions  relativa  als  criteris  d’adjudicació  avaluables
mitjançant un judici de valor, d’acord amb el procediment següent:

• En primer lloc, el president explicarà als assistents el nombre de proposicions
rebudes i el nom dels licitadors, comunicarà el resultat de la qualificació de la
documentació  general  presentada  als sobres  núm.  1,  amb  expressió  dels
licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes de l’exclusió, i convidarà els
assistents a formular les observacions que estimin oportunes, que es reflectiran
a l’acta,  però sense que en aquest  moment la Mesa pugui fer-se càrrec de
documents que no hagin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes o el
d’esmena de defectes o omissions.

• A continuació, el secretari de la Mesa obrirà els sobres núm. 2 dels licitadors
admesos,  i  llegirà  la  relació  dels  documents  aportats  respecte  dels  criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor.

• Conclosa l’obertura de les proposicions, es donarà per acabat l’acte públic, del
desenvolupament del  qual  es deixarà constància a l’acta de la reunió de la
Mesa.

Una vegada la Mesa de Contractació hagi avaluat els criteris d’adjudicació, després de
sol�licitar,  si  escau,  els  informes  tècnics  que  estimi  oportuns,  es  convocarà  els
interessats a l’acte d’obertura dels sobres núm. 3.

Constituïda la Mesa de Contractació en la data assenyalada i iniciat l’acte públic, el
president explicarà el resultat de l’avaluació relativa a les proposicions contingudes en
el sobre núm. 2. A continuació, el secretari de la Mesa obrirà els sobres núm. 3 dels
licitadors admesos, i llegirà l’oferta econòmica. 
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Conclosa  l’obertura  de  les  proposicions,  es  podrà  considerar  acabat  l’acte  públic
d’obertura  de  proposicions,  del  desenvolupament  del  qual  es  deixarà  constància  a
l’acta de la reunió de la Mesa.

La  Mesa  de  Contractació,  en  el  mateix  acte  o  en  un  acte  posterior,  després  de
sol�licitar,  si  escau,  els  informes tècnics  que estimi  oportuns,  elevarà  a  l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació raonada que estimi adequada, que inclourà en
qualsevol cas la ponderació dels criteris indicats a la clàusula VIII i en la lletra A de
l'ANNEX 1 de criteris d’adjudicació del contracte.

En el supòsit en què es produeixi igualtat en les proposicions més avantatjoses des del
punt  de  vista  dels  criteris  que  serveixin  de  base  per  a  l’adjudicació,  la  proposta
d’adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat el compliment de les
circumstàncies  que  s’indiquen en  la  lletra  I  del  Quadre  de  característiques  del
contracte, de conformitat amb la disposició addicional quarta del TRLCSP. 

Si  encara així  persisteix  la igualtat,  l’adjudicació recaurà  en l’oferta  que en  el  seu
conjunt es consideri més beneficiosa per a l’interès públic, tenint en compte l’ordre de
prelació dels criteris d’adjudicació i la ponderació de la seva incidència a la valoració de
les ofertes empatades. 

Si  malgrat  tot  això  encara  persisteix  la  igualtat,  l’adjudicatari  serà  seleccionat
mitjançant un sorteig, que se durà a terme en un acte públic.

L'Ajuntament es reserva el dret de declarar deserta la licitació si, en la seva apreciació
lliure, cap de les proposicions presentades no resultés convenient  a les finalitats que
es pretén, sense que per això es pugui exigir per part del contractista indemnització.

Clàusula  XIII.-  Documentació  que  ha  de  presentar  el  licitador  que  hagi
presentat l’oferta més avantatjosa

El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa ha d’acreditar,
en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut el
requeriment  de  l’òrgan  de  contractació,  que  compleix  les  condicions  de  capacitat,
representació  i  solvència  o  classificació  que exigeix  aquest  Plec,  i  que es  troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Per acreditar el compliment de les condicions de capacitat, representació i solvència o
classificació que exigeix aquest Plec, el licitador ha de presentar els documents que
s’indiquen a continuació, i en pot substituir alguns pel certificat a què fa referència el
penúltim paràgraf d'aquesta clàusula:

a) L’acreditació de la personalitat de l’empresari.

Quan es tracti d’un empresari individual se n’ha de presentar el document nacional
d’identitat,  el  NIF  o,  si  s’escau,  el  passaport,  o  bé  l’autorització  a  l’òrgan  de
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contractació  perquè  en  verifiqui  les  dades  d’identitat  mitjançant  el  sistema  de
verificació de dades d’identitat.

Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de l’empresa i
l’escriptura de constitució, i/o modificació si s’escau, degudament adaptada a la Llei i
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible de conformitat amb
la legislació mercantil que hi sigui aplicable. Si no ho és, ha de presentar l’escriptura o
el document de constitució, de modificació, els estatuts o l’acta fundacional, en el qual
constin les normes per les quals se’n regula l’activitat, inscrits, si s’escau, en el registre
públic corresponent.

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la
seva  capacitat  d’actuar  mitjançant  un  certificat  d’inscripció  en  un  dels  registres
professionals  o  comercials  que  s’indiquen  en  la  normativa  de  desplegament  del
TRLCSP. A més, han d’acreditar que estan habilitades per dur a terme la prestació que
constitueix l’objecte del contracte d’acord amb la legislació de l’estat en el qual estiguin
establertes, quan aquest estat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització.

La resta d’empresaris estrangers han d’acreditar la seva capacitat d’actuar mitjançant
un informe emès per la missió diplomàtica permanent d’Espanya a l’estat corresponent
o per l’oficina consular en l’àmbit de la qual estigui situat el domicili de l’empresa. Així
mateix,  han  d’aportar  un  informe  de  la  missió  diplomàtica  permanent  espanyola
corresponent relatiu al fet que l’estat de procedència admet al seu torn la participació
d’empreses  espanyoles  en  la  contractació  amb  l’Administració,  en  forma
substancialment anàloga.

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació amb una unió temporal,  cada un ha
d’acreditar la seva personalitat i capacitat, i han d’indicar els noms i les circumstàncies
dels empresaris que la subscriguin i la participació de cada un, i també han de designar
un representant o apoderat únic.

b) L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant un representant.

Quan  el  licitador  actuï  mitjançant  un  representant,  s’ha  d’aportar  el  DNI  del
representant o bé l’autorització a l’òrgan de contractació perquè en verifiqui les dades
d’identitat  mitjançant  el  sistema  de  verificació  de  dades  d’identitat,  i  també  el
document fefaent  acreditatiu de l’existència  de la  representació  i  de l’àmbit  de les
seves facultats per licitar i contractar, degudament inscrita, si s’escau, en el Registre
Mercantil.

Aquest document ha d’estar validat pel secretari de la corporació.

En el cas d’unió temporal d’empresaris, s’ha de designar un representant o apoderat
únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions
que es  derivin  del  contracte  fins que s’extingeixi,  sens  perjudici  de l’existència  de
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poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments
d’una quantia significativa.

c) L’acreditació  de  la  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  o  professional,  de
conformitat  amb  el  que  estableix  la  lletra  F  del  Quadre  de  característiques  del
contracte.

Quan el  licitador pretengui  acreditar  la seva solvència mitjançant la solvència  i  els
mitjans d’altres entitats, de conformitat amb l’article 63 del TRLCSP, ha de justificar la
suficiència  d’aquests  mitjans  externs  i  presentar  el  document  corresponent  de
compromís de disposició. Aquest compromís ha de fer referència expressa al contracte
objecte del procediment d’adjudicació.

A l’efecte  de determinar  la  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  o professional
d’una unió temporal d’empreses, s’han d’acumular les característiques acreditades per
cada una de les empreses que la integren. 

d) L’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o la prestació objecte del contracte.

e) Qualsevol altre document que segons aquest Plec s’hagi de presentar en aquest
moment.

El fet d’estar al corrent en el compliment de  les obligacions tributàries s’ha d’acreditar
presentant  els  documents  següents  (original  o  còpia  compulsada)  d’acord  amb  la
normativa que desplega el TRLCSP:

*Alta a l’IAE  a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, sempre que exerceixi
activitats subjectes a l’esmentat impost, en relació amb les que vengui realitzant a la
data de presentació de la seva proposició, referida a l’exercici corrent, o l’últim rebut,
completat  amb  una  declaració  responsable  de  no  haver-se  donat  de  baixa  a  la
matrícula de l’esmentat impost. 
*Certificat  administratiu  expedit  per  l’òrgan competent  de l’Administració  de l’Estat
respecte les obligacions tributàries amb aquesta administració.
*Certificació  expedida  per  l'òrgan  competent  de  l'Agència  Tributària  de  les  Illes
Balears,  acreditativa  de  no  existir  deutes  de  naturalesa  tributària  amb  aquesta
Administració.

L’Administració ha de comprovar d’ofici que el licitador està al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Felanitx.

El  licitador  que  no  estigui  obligat  a  presentar  tots  o  algun  dels  documents  o
declaracions  corresponents  a  les  obligacions  tributàries  que  siguin  exigibles,  ha
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.  
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El fet d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
s’ha  d’acreditar  mitjançant  un  certificat  expedit  per  l’autoritat  administrativa
competent. En el cas que s’hagi de tenir en compte alguna exempció, es farà constar
aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.

Els  estrangers,  siguin  persones  físiques  o  jurídiques,  pertanyents  o  no  a  Estats
membres  de  la  Unió  Europea  i  que  no  tinguin  domicili  fiscal  a  Espanya,  han  de
presentar un certificat expedit per l’autoritat competent al país de procedència en què
s’acrediti  que es troben al  corrent  en el  compliment de  les obligacions tributàries
corresponents. Així mateix, han de presentar un certificat, també expedit per l’autoritat
competent,  en  què  s’acrediti  que  es  troben  al  corrent  en  el  compliment  de   les
obligacions socials que s’exigeixin al país de la seva nacionalitat. Tota la documentació
que s’esmenta en aquest apartat s’ha de referir als dotze darrers mesos.

Si el licitador presenta el certificat d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses  Classificades  de  l’Estat,  en  el  Registre  de  Contractistes  de  la  Comunitat
Autònoma de les Illes Balears o en els registres que els substitueixin, queda eximit
d’aportar  la  documentació  relativa  a  la  personalitat  i  la  capacitat  d’actuar,  i  la
representació, i també l’habilitació professional o empresarial, la solvència econòmica i
financera i/o la classificació que es requereixin en aquest contracte, sens perjudici de
l’obligació de presentar la documentació exigida que no consti en el certificat esmentat.
Aquest certificat ha d’anar acompanyat en tot cas d’una declaració responsable en la
qual el licitador manifesti que les circumstàncies que s’hi reflecteixen no han variat.

El  licitador  haurà  d’acreditar  l’abonament  dels  anuncis  d’aquesta  licitació  en  els
butlletins oficials i a la premsa, si n’hi ha, fins al límit màxim indicat en la lletra O del
Quadre de característiques del contracte.

Clàusula XIV.- Garantia definitiva.

En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció del requeriment efectuat
per l’òrgan de contractació el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa ha
d’acreditar  la  constitució  de  la  garantia  definitiva  per  import  del  5%  de  l’import
d’adjudicació del contracte corresponent a la seva durada inicial.

Clàusula XV.- Adjudicació del contracte

En vista de la proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació dictarà
l’adjudicació del contracte. Ho ha de fer en el termini màxim de dos mesos, a comptar
des de l’obertura de les proposicions, quan en el contracte es valorin diversos criteris
d’adjudicació. 
Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors poden
retirar  les  ofertes  i,  si  n’hi  ha,  les  garanties  provisionals  constituïdes  (article  161
TRLCSP).
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L’adjudicació s’ha de dictar en tot cas sempre que alguna de les ofertes presentades
compleixi els requisits exigits en el plec de clàusules, i en aquest cas no es pot declarar
deserta la licitació. 

No obstant això, en els termes prevists en l’article 155 del TRLCSP, l’Administració
abans   de  dictar  l’adjudicació,  pot  renunciar  a  subscriure  el  contracte  per  raons
d’interès  públic,  o  pot  desistir  del  procediment  tramitat  quan presenti  defectes  no
esmenables.

L’adjudicació al licitador que presenti l’oferta més avantatjosa econòmicament no és
procedent  quan  l’òrgan  de  contractació  presumeixi  de  manera  fundada  que  la
proposició no es podrà complir com a conseqüència que s’hi inclouen valors anormals o
desproporcionats. L’òrgan de contractació pot estimar que les ofertes presentades són
desproporcionades  o  temeràries  quan  s’hi  presentin  les  circumstàncies  previstes  a
l’ANNEX 1 dels criteris de valoració.
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en el termini dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació a que fan referència les clàusules anteriors i
sempre que el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
compleixi amb les seves obligacions.

Quan  no  sigui  procedent  fer  l’adjudicació  del  contracte  a  la  persona  interessada
perquè aquest no compleix les condicions necessàries,  l’Administració,  d’acord amb
l’article 151.2 del TRLCSP, entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta procedint a
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les seves ofertes, sempre que això sigui possible i que el nou adjudicatari
hi hagi donat la conformitat.

L’adjudicació del contracte, que en tot cas ha de ser motivada, s’ha de notificar als
candidats o licitadors, i  simultàniament s’ha de publicar en el perfil  del contractant
(article  151.4  TRLCSP).  En  tot  cas,  en  la  notificació  i  en  el  perfil  del  contractant
s’indicarà el termini en què s’ha de procedir a la seva formalització conforme l’article
156.3 del TRLCSP. 

Clàusula XVI.- Formalització del contracte.

El contracte es formalitzarà en document administratiu en la data que assenyali  la
Corporació dins del termini dels 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la
notificació de l’adjudicació.

No obstant això el contracte es formalitzarà en escriptura pública quan ho sol�liciti el
contractista. Les despeses derivades de l’atorgament aniran al seu càrrec.

Quan l’adjudicatari  sigui una unió temporal d’empresaris,  abans de la signatura del
contracte s’haurà d’acreditar, mitjançant escriptura pública, la constitució de la unió
temporal.
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Si  per causa imputable a l’adjudicatari  no es pogués formalitzar el  contracte en el
termini  fixat  la  Corporació  en  podrà  acordar  la  seva  resolució,  prèvia  audiència  a
l’interessat.  Com a  conseqüència  d’aquesta  resolució  procedirà  la  incautació  de  la
garantia provisional i la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.

No  es  podrà  iniciar  l’execució  del  contracte  sense  la  formalització  tret  dels  casos
prevists en els articles 112 i 113 del TRLCSP.

Clàusula XVII.-Execució (art. 279 del TRLCSP)

El contractista està obligat a organitzar i prestar el servei amb estricta subjecció a les
característiques establertes en el contracte i dins els terminis que s’hi assenyalen.

En  tot  cas,  l’Administració  ha  de  conservar  els  poders  de  policia  necessaris  per
assegurar la bona marxa dels serveis de què es tracti.

Clàusula XVIII.- Responsable del contracte (art. 52 del TRLCSP)

L’òrgan de contractació pot designar una persona física o jurídica, vinculada o aliena a
l’ens  contractant,  com  a  responsable  del  contracte,  la  qual  n’ha  de  supervisar
l’execució  i  ha  de  comprovar  que  la  realització  s’ajusta  al  que  s’estableix  en  el
contracte. A més, ha d’adoptar les decisions que calguin i ha de cursar les ordres i les
instruccions  necessàries  al  contractista  a  fi  d’assegurar  que  es  duu  a  terme
correctament la prestació pactada.

El responsable del contracte és el que figura al quadre de característiques del contracte
d’aquest  plec,  si  n’hi  ha.  Per  tant,  li  correspon dirigir  i  inspeccionar  l’execució  del
contracte, per a la qual cosa pot ser auxiliat per col�laboradors que integraran l’equip
de direcció.

Clàusula XIX.-Obligacions del contractista

1.-  El  contracte s’ha d’executar  amb una subjecció estricta a  les  estipulacions que
conté  aquest  plec  de  clàusules  administratives  particulars.  També  s’ha  d’observar
fidelment el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques, la normativa vigent,
així com les instruccions que doni per escrit el responsable del contracte designat per
l’òrgan de contractació, si es produeix aquest cas.

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que duu a terme i de
les prestacions i serveis fets. Per tal de fer el seguiment, la coordinació i la inspecció
del servei, el contractista ha de posar a disposició de l’Ajuntament, o entitat en qui
aquest delegui, la informació requerida, en el format establert, i ha de permetre les
inspeccions dels treballs, els materials i els equips.

El contractista ha de lliurar a l’Ajuntament el llibre registre de reclamacions i denúncies
que obligatòriament ha de tenir i en el qual han de figurar totes les presentades.
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L’adjudicatari ha de fer a càrrec seu les auditories que l’Ajuntament li requereixi.

Ha  de  facilitar  les  revisions  periòdiques  i  els  treballs  de  manteniment  (comprèn
l’atenció i l’acompanyament a les persones que facin els treballs de manteniment a
l’escoleta).

Ha de notificar a l’Ajuntament la relació de desperfectes i actuacions de manteniment
que s’han de fer de forma programada i qualsevol urgència en el moment en què es
produeixi.

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

3.-  Ha  d’admetre  qualsevol  persona  que  compleixi  els  requisits  establerts
reglamentàriament en la utilització dels serveis.

4.- L’execució del contracte s’ha de fer per compte i risc del contractista. 

El  contractista  ha  de  tramitar,  a  càrrec  seu,  totes  les  llicències,  autoritzacions  i
legalitzacions que exigeixi el compliment de l’objecte del contracte.

És obligació del contractista indemnitzar per tots els danys i perjudicis que causin a
terceres  persones  ell  mateix  o  el  personal  o  mitjans  que  en  depenguin,  com  a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

5.- D’acord amb l’article 280 del TRLCSP, el contractista està subjecte a complir les
obligacions següents:

a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions que hagin estat establertes i mitjançant l’abonament, si
s’escau, de la contraprestació econòmica compresa en les tarifes aprovades.

b) Tenir cura del bon ordre del servei i poder dictar les oportunes instruccions, sense
perjudici dels poders de policia a què es refereix l’article anterior.

c)  Indemnitzar  pels  danys  que  es  causin  a  tercers  com  a  conseqüència  de  les
operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany sigui
produït per causes imputables a l’Administració.

d) Formalitzar abans d’iniciar el servei, i després mantenir-la: 

Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb un capital assegurat no inferior
a sis-cents mil euros (600.000 €). Aquesta pòlissa ha de cobrir: 

La responsabilitat civil d’explotació de l’activitat.
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La responsabilitat civil locativa que se’n derivi  per la seva condició d’arrendatari  de
l’edificació davant l’Ajuntament.
La responsabilitat civil subsidiària per actes de tercers, no dependents de l’adjudicatari,
i que tinguin connexió amb l’activitat de l’escoleta.
La responsabilitat civil patronal.

Una  pòlissa  d’assegurança  escolar  d’accidents  amb  els  capitals  mínims  assegurats
establerts legalment:
La mort per accident (3.000 €).
La invalidesa permanent absoluta per accident (5.000 €). 
La invalidesa permanent parcial per accident (5.000 €).
L’assistència sanitària inclosa.

Aquestes  pòlisses  han  de  tenir  la  conformitat  municipal.  En  qualsevol  moment
l’Ajuntament pot exigir a l’adjudicatari  que presenti la pòlissa corresponent amb els
suplements o apèndixs que s’emetin per completar-la o modificar-la i l’acreditació del
rebut de prima corresponent a l’anualitat en curs. Les pòlisses d’assegurances s’han
d’actualitzar  i  mantenir  en  vigor  i  no es  poden anul�lar  sense  el  consentiment  de
l’Ajuntament.

e) Respectar el  principi  de no-discriminació per raó de nacionalitat respecte de les
empreses  d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris  de l’Acord sobre
contractació  pública  de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  en  els  contractes  de
subministrament conseqüència del de gestió de serveis públics.

6.- El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les disposicions
vigents en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat, higiene i emergències
en el treball. Així mateix, ha de tenir a càrrec seu el personal necessari per dur a terme
l’objecte del contracte, respecte del qual té la condició d’empresari a tots els efectes.
Responsabilitzar-se del tracte correcte als usuaris per part del seu personal

7.- Prestar el servei per si mateix, sense cedir-lo, arrendar-lo ni traspassar-lo, sense
perjudici  de  l’execució  de  prestacions  accessòries,  que  pot  concertar  amb  tercers
d’acord  amb el  que  s’estableix  en  el  Plec  tècnic.  Aquests  tercers  queden obligats
respecte de l’adjudicatari, únic responsable de la gestió del servei davant l’Ajuntament.
En  qualsevol  cas,  l’adjudicatari  ha  de  sotmetre  a  l’autorització  municipal  els
subcontractes que pugui subscriure.

8.- En els casos en què ho exigeixi la normativa vigent, el contractista té l’obligació de
subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals dels treballadors. 

Quan es produeixi aquesta subrogació, el contractista ha de proporcionar a l’òrgan de
contractació  la  informació  relativa  a  la  relació  i  a  les  condicions  laborals  dels
treballadors  que  han  de ser objecte  de subrogacions successives.  Ho ha de fer  a
requeriment d’aquest òrgan i, en tot cas, amb una antelació mínima de quatre mesos
respecte de l’acabament del termini d’execució del contracte.
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9.- Fer un bon ús de les instal�lacions i mobiliari, i mantenir-los en bon estat. No gravar
ni alienar els béns afectes al servei que hagin de revertir, si s’escau, a l’Ajuntament ni
destinar-los  a  d’altres  finalitats,  llevat  que  el  propi  Ajuntament  ho  autoritzi
expressament.

10.-  Portar  un  inventari  dels  béns mobles  del  servei,  amb expressió  de  les  seves
característiques, marca i model, valoració i estat de conservació.

11.-. El contractista ha de guardar sigil respecte de les dades o els antecedents que,
sense ser públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i de què
s’hagi assabentat en ocasió d’aquest mateix contracte.

12.- El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a què té
accés en ocasió de l’execució d’un contracte, i també l’ha de respectar en el cas de la
informació que s’ha de tractar com a tal per la seva pròpia naturalesa. Aquest deure es
manté durant el termini de cinc anys des que se n’assabenti, llevat que en el quadre
esmentat o en el contracte s’estableixi un termini més ampli.

13.-  L’adjudicatari  estarà  obligat  a  presentar  còpia  dels  contractes  laborals  que
subscrigui i que afectin al servei objecte del contracte, i a requeriment de l’Ajuntament,
lliurarà còpia de les nòmines. 

14.- L'entitat contractista estarà obligada a dur a terme una jornada de portes obertes
durant  el  mes  d'abril  de  cada  any,  a  la  qual  haurà  de  donar  publicitat  amb una
antelació mínima de 15 dies.

Clàusula XX. Despeses a càrrec del contractista

L’adjudicatari estarà obligat a pagar:
a) les despeses de publicitat al BOIB, en cas d’haver-n’hi.
b) els tributs que pesin damunt el contracte, o l’objecte del contracte.
c) les taxes corresponents, especificades a l’Ordenança fiscal reguladora de documents
administratius de l’Ajuntament de Felanitx, derivades d'aquest expedient.
d)  els  d’atorgament  d’escriptura  pública  de  formalització  del  contracte  si  així  ho
sol�licita el contractista.

Clàusula XXI.- Forma de pagament.

El preu del contracte es farà efectiu prèvia la presentació de la factura expedida pel
contractista, conformada pel responsable del contracte i amb el vist i plau del delegat
de l’àrea d’educació.

El contractista pot cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts legalment, el
dret de cobrar el preu del contracte. Ara bé, perquè aquesta cessió tingui efecte i
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perquè l’Administració expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari, és
necessari que se li notifiqui fefaentment l’acord de cessió.

El contractista té també dret de percebre abonaments a compte per l’import de les
operacions preparatòries de l’execució del contracte i que estiguin compreses en el seu
objecte.  Els  pagaments  esmentats  s’han  d’assegurar  mitjançant  la  prestació  de
garantia.

Clàusula XXII.- Cessió del contracte i subcontractació

En aquest contracte queda establerta la prohibició de la cessió. 

El contractista pot subcontractar amb tercers l’execució parcial del contracte (només
prestacions  accessòries),  amb  les  condicions  que  s’indiquin  en  les  prescripcions
tècniques, de conformitat amb l’article 227 i 289 del TRLCSP.

El licitador ha de presentar una declaració sobre la part del contracte que té previst
subcontractar, en els termes de l’article 227.2 a del TRLCSP.

En tot cas, l’adjudicatari ha de comunicar a l’Administració, anticipadament i per escrit,
la intenció de formalitzar els subcontractes, d’acord amb l’article 227.2 b del TRLCSP. 
 
Clàusula XXIII.- Drets i obligacions específiques de les parts

A més dels generals assenyalats al present plec, i dels que es contenen al plec de
prescripcions tècniques, seran drets i obligacions específics de les parts les següents:

1. Respondre dels danys causats per qualsevol causa que es puguin produir en les
persones i/o en els béns com a conseqüència de la prestació del servei objecte
del contracte.

2. Designar una persona responsable amb poder abastament de l'empresa per a
l’adopció  de  qualsevol  mesura  relacionada  amb  la  prestació  del  servei  i,
especialment, resoldre de forma immediata les qüestions que plantegi l’àrea de
Serveis Socials  en relació amb l’execució del contracte. A tals efectes, dins els
tres  dies  següents  al  de  l’adjudicació  del  contracte  es  comunicarà  el  nom,
domicili i telèfon de contacte del responsable designat.

3. Acceptar  les  modificacions  que  com  a  conseqüència  i  en  les  condicions
establertes al present plec, proposi l’òrgan de contractació, a proposta de l’àrea
de Serveis Socials. Aquesta acceptació s’haurà de produir en el termini màxim
de quinze dies des que li siguin notificades, llevat de les urgents.

4. Complir  la  normativa  d’aplicació  en  matèria  laboral,  de  seguretat  social,  de
prevenció de riscs laborals i tributària.
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5. L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives de dirigir el servei, interpretar
el  convingut,  modificar  la  prestació  segons  les  conveniències  del  servei  i
suspendre l'execució del contracte indemnitzant, en el seu cas, el contractista
els danys i perjudicis que se li puguin causar, sempre en els termes establerts
en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

6. Quan  el  contractista  o  les  persones  d'ell  dependents  incorrin  en  actes  o
omissions  que  comprometin  o  pertorbin  la  bona  marxa  del  servei  o  el
compliment  del  programa  de  treball,  l’òrgan  de  contractació  podrà  exigir
l'adopció  de mesures  concretes  i  eficaces  per  aconseguir  o  restablir  el  bon
ordre en l'execució del pactat.

7. Correspon al contractista l’obtenció d'aquelles llicències i autoritzacions que es
requereixin per a la realització del servei contractat.

Clàusula XXIV.- Modificació del contracte.

El contracte es pot modificar per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes
justificades degudament, ja sigui com a prerrogativa de l’Administració d’acceptació
obligada per al contractista, segons els articles 210, 219 i 282 del TRLCSP, ja sigui de
mutu acord entre les parts, tenint en compte els principis de llibertat de pactes i de
bona administració establerts en l’article 25 del TRLCSP.

S'estarà al que es disposa en els articles 156 i 219 del TRLCSP. 

En el cas del lot 1, si es donàs el supòsit de que s'hagués de posar en funcionament la
quarta aula de la que disposa l'escoleta Pere Oliver i Domenge per haver-hi un mínim
de  7  infants  inscrits  de  l'edat  compresa  entre  2  i  3  anys  els  quals  superassin  la
capacitat  de  l'aula  ja  oberta  per  a  a  questa  franja  d'edat,  per  superar  les  ràtios
regulades  pel  decret  corresponent,  es  modificarà  el  contracte  tenint  el  compte  el
disposat a l'article 282 del TRLCSP. El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte
es farà augmentant el cànon a pagar per l'Ajuntament de Felanitx, el qual passarà a
ser  de  17.740,76  €  anuals  minorats  amb  el  percentatge  de  baixa  ofertat  per
l'adjudicatari.

Pel que fa al lot 2, cas de que s'hagués de posar en funcionament la segona aula de la
que disposa l'escoleta EI Sa Miloca per haver-hi un mínim de 4 infants inscrits de l'edat
compresa entre 0 i 1 any, es modificarà el contracte tenint el compte el disposat a
l'article 282 del TRLCSP. El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es farà
augmentant el cànon a pagar per l'Ajuntament de Felanitx, el qual passarà a ser de
15.447,97 € anuals minorats amb el percentatge de baixa ofertat per l'adjudicatari.

Clàusula XXV.- Drets de l’adjudicatari

1 Revisar les condicions econòmiques del  contracte lligades a les modificacions del
servei.
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2 Utilitzar els béns de domini públic necessaris per als serveis que estan especificats en
el plec de prescripcions tècniques.
3 Utilitzar els béns i les instal�lacions que s’hagin convingut d’acord amb el plec tècnic.

Clàusula XXVI. Responsabilitat de l’adjudicatari

El  concessionari  és  responsable  de  la  qualitat  dels  serveis  d’atenció  a  la  primera
infància  que  desenvolupi,  així  com de  les  conseqüències  que  es  dedueixin  per  a
l’Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o
les conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
És a càrrec de l’adjudicatari la indemnització per danys i perjudicis causats a tercers en
la prestació dels serveis.
L’adjudicatari  ha  d’assumir  totes  les  responsabilitats  que  es  puguin  derivar,  tant
personalment com civil, de la prestació dels serveis.
L’adjudicatari del servei també ha d’assumir les responsabilitats que en matèria laboral
puguin derivar-se de la contractació del personal afecte als serveis.
Qualsevol  relació  jurídica  de  naturalesa  laboral,  civil,  tributària  o  d’altre  tipus  que
adopti l’adjudicatari, amb motiu de gestionar el servei, és a compte i risc seus i sense
que impliqui en cap cas relació directa o subsidiària amb l’Ajuntament.

Clàusula XXVII.- Mitjans a utilitzar

Tots els béns i elements que incorpori el concessionari a la prestació dels serveis tenen
una  adscripció  plena  i  exclusiva  al  servei  d’atenció  a  la  primera  infància  de
l’Ajuntament, sense que l’empresari pugui destinar-los a altres usos no autoritzats, ja
tinguin caràcter privat o públic.

Clàusula XXVIII.- Responsabilitats respecte del material

El contractista és responsable, en tot moment, de mantenir en òptimes condicions d’ús
i  funcionament  les  instal�lacions,  els  materials,  els  béns  i  els  equips  adscrits  a  la
prestació dels serveis i de garantir-ne la conservació i la integritat. Ha de respondre de
tots els danys i deterioraments produïts o ocasionats en aquells per una causa que li
sigui imputable a conseqüència de la manca de diligència deguda o perícia exigible en
el compliment de les seves obligacions contractuals, i són a càrrec exclusiu seu, en
aquest cas, totes les despeses necessàries per arranjar-los o reposar-los.

Quan els  danys  o  desperfectes  en les  instal�lacions i  béns s’hagin  produït  amb la
intervenció  de  terceres  persones  que  poguessin  resultar  responsables,  civilment  o
criminal d’aquests fets, el concessionari ho ha de posar en coneixement immediat de
l’Ajuntament perquè aquest pugui exercir les accions que cregui oportunes contra els
causants dels danys.

En tot cas, i sigui quina sigui la causa que ha produït els danys, el concessionari està
obligat a posar aquests fets en coneixement dels responsables municipals, els quals
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han de valorar la causa dels danys i la imputació de responsabilitats en un informe
motivat, i a arranjar-los immediatament.

Clàusula XXIX.- Règim de penalitats 

1. Infraccions:
Les infraccions que pot cometre el contractista es classifiquen en lleus, greus i molt
greus:

a)  es  considerarà  infracció  lleu  el  compliment  defectuós  de  les  obligacions  del
contractista.

b) seran infraccions greus:
— l’incompliment d’alguna de les obligacions del contracte.
— la comissió de dues o més infraccions lleus en el termini d’un any.
— la  imposició  de  sancions  per  part  d’altres  administracions  públiques  com  a

consequència de la responsabilitat del contractista com a gestor del servei.
— la no reparació dels danys causats per infraccions del contractista
— l’incompliment del requeriment municipal per subsanar deficiències en la prestació

del servei.
— l’incompliment de l’horari.
— no mantenir el local en condicions.

c) seran infraccions molt greus:
— la comissió de dues o més infraccions greus en el termini d’un any.
— l’incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en aquest plec

que afectin la continuïtat i regularitat de la prestació del servei.
— no prestar el servei personalment, llevat dels supòsits permesos per la normativa

vigent.
— la transmissió de la titularitat del contracte sense autorització de l’Ajuntament.
— cobrar tarifes superiors a les establertes.

2. Penalitats

Les insfraccions lleus es penalitzaran amb imposició de multa de 100 €.

Les infraccions greus es penalitzaran amb imposició de multa de 300 €.

Les infraccions molt greus es penalitzaran amb imposició de multa de 600 € o amb la
resolució del contracte.

Clàusula XXX.- Intervenció del servei (art. 285 del TRLCSP)

1.Si de l’incompliment del contracte per part de l’empresari se’n deriva una pertorbació
del servei o es produeix una lesió als interessos dels usuaris i l’Ajuntament no decideix
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la resolució del contracte, aquest pot acordar intervenir el servei fins que les causes
desapareguin.

2. Les infraccions greus que impliquen la intervenció del servei són les següents:

Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o n’alterin greument el volum
o la qualitat sense arribar a la paralització.

La desobediència per part del concessionari de les disposicions de la corporació quan
posi en perill la prestació del servei o la seguretat dels usuaris.

Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels usuaris.

3.  Quan  el  servei  sigui  pertorbat  per  causes  fortuïtes  o  de  força  major  que  el
concessionari  no pugui  superar  pels  seus propis mitjans,  l’actuació  substitutòria de
l’Administració no ha de tenir caràcter sancionador.

4. En tots els casos, la intervenció del servei de l’ens pot tenir un abast parcial o total
respecte de les obligacions incomplertes.

La intervenció del servei ha de durar fins que el concessionari estigui en condicions, a
criteri de la corporació, de continuar la gestió normal del servei.

Clàusula XXXI. Inspecció del servei

L’Ajuntament  ha d’inspeccionar,  comprovar,  avaluar  i  vigilar  que  es  duen a  terme
correctament els serveis contractats i pot dictar les instruccions oportunes perquè es
compleixi correctament el contracte.

Clàusula XXXII.- Finalització del contracte. Reversió.

Quan acabi el termini contractual, el servei ha de revertir a l’Ajuntament.

a) Reversió de les instal�lacions:
Un cop extingit el contracte per qualsevol de les causes previstes amb caràcter general
pel TRLCSP, així com les particulars establertes en aquest contracte, el conjunt de les
millores fetes en les instal�lacions ha de revertir a l’Ajuntament, així com el conjunt de
béns mobles incorporats de forma permanent als immobles i sense els quals podrien
perdre la seva naturalesa.
L’edifici,  les instal�lacions de tot tipus i el  material  en ús han de ser aptes per ser
utillitzats i, com a conseqüència, poder continuar prestant el servei.
Els serveis tècnics competents de l’Ajuntament inspeccionaran amb assiduïtat l’edifici i
instal�lacions i ordenaran si és necessari, les actuacions pertinents a fi que els béns
reverteixin  a  l’Ajuntament  en  les  condicions  adequades.  S’estableix  un  període  no
inferior a 15 dies als efectes del que disposa el TRLCSP.
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La reversió de la instal�lació s’ha de dur a terme lliure de qualsevol tipus de càrrega o
gravamen.
El desallotjament de la instal�lació s’ha de produir en el termini improrrogable d’un mes
posterior a l’acabament del període pactat.

b) Reversió dels béns:
En acabar  el  termini  de la  concessió,  s’han  de  revertir  a  la  corporació  els  béns i
elements afectats al servei concedit que siguin necessaris per prestar-lo i que hagin
estat objecte d’amortització durant el termini de la concessió.
Quant als  béns que  no estiguin  amortitzats,  l’Ajuntament  i  el  concessionari  poden
convenir  una  indemnització  a  favor  d’aquest,  tenint  en  compte  el  seu  estat  de
conservació i funcionament i el temps que falti per amortitzar-los. Els valors s’han de
referir al moment en què es produeixi l’extinció del contracte.

Clàusula XXXIII. Resolució i extinció del contracte

1. A més dels casos de compliment, el contracte s’extingeix per resolució, acordada
perquè  es  produeixi  alguna  de  les  causes  previstes  en  els  articles  223  i  286  del
TRLCSP, fet  que comporta els efectes establerts  en els articles 225, 287 i  288 del
TRLCSP.

En els casos en què s’exigeix el deure de guardar sigil, produeix igualment la resolució
del contracte el fet que el contractista incompleixi l’obligació de guardar sigil a què es
refereix la clàusula XIX.11 respecte de les dades o els antecedents que, sense ser
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels quals s’hagi
assabentat en ocasió d’aquest mateix contracte.

2. També són causes especials de resolució del contracte les que s’especifiquen en la
lletra M del quadre de característiques del contracte. 

3. En l’extinció dels contractes de gestió de serveis, en cap cas no es pot produir la
consolidació de les persones que hagin fet els treballs objecte del contracte com a
personal de l’Administració contractant.

Clàusula XXXIV. Devolució o cancel�lació de la garantia definitiva

Una vegada que el contractista hagi complert les obligacions derivades del contracte, si
no  resulten  responsabilitats  que  s’hagin  d’exercir  sobre  la  garantia  definitiva,  i
transcorregut  el  període  de  garantia,  si  n’és  el  cas,  se  n’ha  de  dictar  l’acord  de
devolució o cancel�lació, amb l’informe previ favorable del responsable del contracte o
de qui exerceixi la direcció del contracte.

En el cas de recepció parcial, s’ha d’autoritzar la devolució o la cancel�lació de la part
proporcional de la garantia, amb la sol�licitud prèvia del contractista. 
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Si  transcorregut  el  termini  d’un  any  des  de  la  data  d’acabament  del  contracte  la
recepció formal no ha tingut lloc per causes no imputables al contractista, s’han de
retornar o cancel�lar, sense més demora, les garanties, sempre que no s’hagin produït
les  responsabilitats  a  què  es  refereix  l’article  100  del  TRLCSP.  Quan  l’import  del
contracte sigui inferior a 100.000 euros, el termini es redueix a sis mesos.

Clàusula XXXV. Abandonament o renúncia

En cas  d’abandonament  o  renúncia  de la  concessió,  la  corporació  ha d’instruir  un
expedient que ha de resoldre mitjançant un acord de l'òrgan de contractació, i s’ha
d’apropiar de tots els elements i materials que integrin l’explotació del servei concedit i
també de la fiança constituïda en garantia del contracte, tot això sense perjudici de
l’exercici de les accions oportunes de reclamació de danys i perjudicis al contractista
per la responsabilitat en què hagi pogut incórrer.

L’Ajuntament  pot  estimar  que  hi  ha  causes  sobrevingudes  de  força  major  que
impedeixin que el  contractista presti  el  servei.  En aquest  supòsit,  no és procedent
l’apropiació  si  el  contractista  presta  les  facilitats  necessàries  perquè  el  servei  no
s’interrompi i l’Ajuntament pugui adoptar les mesures oportunes per fer-lo directament
o per fer una nova adjudicació.

Clàusula XXXVI.- Prerrogatives de l’Administració.

Són  competència  de  l’òrgan  de  contractació  les  prerrogatives  d’interpretar  allò
convingut, modificar-ne les prestacions per conveniència del Servei, i suspendre’n la
seva execució per causa d’utilitat pública indemnitzant, en el seu cas, els possibles
danys i perjudicis ocasionats, en els termes establerts al TRLCSP.

Felanitx, 13 de juny de 2016
El batle
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ANNEX 1: CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES

Per valorar les proposicions i per determinar l’oferta més avantatjosa s’atendran als
criteris vinculats directament amb la finalitat del contracte, basats en els prevists en
l’article 150.1 de la TRLCSP, que s’indiquen en els següents quadres.

Es  considerarà  que  l’oferta  conté  valors  anormals  o  desproporcionats  quan
l’adjudicació s’hagi de fer tenint en compte més d’un criteri d’adjudicació, sempre que
el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferts.  Si es dóna
aquesta  circumstància,  es  donarà  audiència  als  interessats  i  es  sol�licitarà
assessorament tècnic de conformitat amb el procediment establert a l’article 152 del
TRLCSP.  A  la  vista  d’aquestes  actuacions  l’òrgan  de  contractació  acordarà
motivadament l’adjudicació. Si recaigués en alguna de les proposicions presumptament
temeràries,  s’exigirà  al  contractista  una  garantia  del  deu  per  cent  de  l’import
d’adjudicació.

L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels
aspectes indicats a continuació. El total de puntuació màxima és de 100 punts.

QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris que serveixen de base per adjudicar el contracte i les fórmules per valorar
les proposicions o la manera en què es valoren respecte dels criteris d’adjudicació són
les següents són:

Criteri Ponderació
1. Oferta econòmica 51

2. Gestió educativa 39

Projecte educatiu de centre................................màxim de 20 punts
Pla d'acollida i adaptació.....................................màxim de 12 punts
Pla d'atenció a la diversitat..................................màxim de 7 punts

3. Propostes de millora 10

Manteniment de l’edifici....................................màxim de 5 punts
Millora del mobiliari de l’edifici...........................màxim de 5 punts

B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS 
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Les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es valoren respecte dels
criteris d’adjudicació són les següents:

1. Oferta econòmica
Aquí es puntuarà la rebaixa en l’aportació econòmica de l’Ajuntament (lletra A.2 del quadre
de característiques d’aquest contracte). Es donarà la puntuació màxima al licitador que hagi
presentat la baixa major sobre el preu de licitació corresponent, les ofertes que coincideixin
amb el  preu  base  de  licitació  rebran  una  puntuació  de  0  punts,  i  la  resta  d’ofertes  es
valoraran d’acord amb la següent fórmula: 

                                Preu de licitació – preu oferta i
  Punts oferta i = --------------------------------------------------- x 51
                           Preu licitació – preu oferta més baixa

2. Gestió educativa
Avaluat pel tècnic designat per la mesa de contractació.

3. Propostes de millora
Avaluat pel tècnic designat per la mesa de contractació.

C. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La documentació relativa als criteris d’adjudicació que s’ha de presentar és la següent
(s’indica també el sobre en el qual s’ha d’incloure): 

CONCEPTE/DOCUMENTACIÓ SOBRE
1. Oferta econòmica 

Model de proposició econòmica establert a l'annex 2 del plec de
clàusules administratives.

3

2. Gestió educativa

2.1 Projecte educatiu de centre:
- Trets d'identitat educativa del centre
-  Aspectes  educatius  dels  serveis  de  menjador,  acollida  i
recollida
- Línies de treball en famílies
- Interacció amb l'entorn
- Projecte lingüístic

2
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2.2 Pla d'acollida i adaptació:
- Horaris i calendaris
- Proposta d'organització i continguts

2.3 Pla d'atenció a la diversitat
   - Model d'atenció a l'alumnat amb NESE
   - Organització del centre per a l'atenció a la diversitat
   - Recursos i mesures per a l'atenció a la diversitat

3. Propostes de millora

-  Compromís  consistent  en  realitzar  tasques  destinades  al
manteniment  de  l'edifici  especificant  en  què  consistiran  les
mateixes  i  el  període  de  realització.  Degudament  valorat
econòmicament per l'entitat licitadora.

- Catàleg del mobiliari que s'ofereix com a millora. Degudament
valorat econòmicament per l'entitat licitadora.

2
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ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA

«Sr./Sra:  ...............................................................(nom  i  cognoms)  amb
DNI   ............................  i  amb  domicili  a
c/pl.  ................................................     ...............……………….núm.  .......
CP ........................ telèfon .............................. i fax ............. DECLAR:

1. Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser adjudicatari/ària del contracte de gestió de servei públic d’atenció a la primera
infància de l’escoleta ........................................ LOT NÚM. ......

2. Que em compromet, en nom ..........................................(propi  o de l´ empresa a
qui  representa, amb NIF/CIF .....................), a executar-lo, amb subjecció estricta
a  tots   els   requisits  i   condicions  que  s’estipulen  en  el  plec  de  clàusules
administratives particulars i  de prescripcions tècniques,  i  millores ofertades,  per
l'import següent:  

Preu total: ....................................................€ anuals (en números)
........................................................................................................................  (en
l lletres)

..............................., ........... d ........................ de 20.......
(Lloc,  data  i   signatura del licitador/a)”
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ANNEX 3. INVENTARI

LOT 1:

MATERIAL UNITATS

AULA DE 0-1 ANY  

Cunes 6

Contenidor de bolquers 1

Parc hexagonal 1

Cadira professora 1

Armari sis portes 1

Estora 1

AULA DE 1-2 ANYS  

Cadires alumnes 10

Contenidor de bolquers 1

Bagul de fusta multiusos 1

Taula professora 1

Cadira professora 1

Armari quatre portes 1

Estora i coixins 1

Mirall 1

Hamaques 10

AULA DE 2-3 ANYS  

Taula professora 1

Cadira professora 1

Armari quatre portes 1

Estora 1

Mirall 1

Pissarra 1

Cadires alumnes 20
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Taules alumnes 5

Moble 18 cubetes 1

Pati  

Jocs infantils:  

Lloc de jocs 1

Doble tobogan 1

Sala de professors  

Taules 2

Cadires 10

Armaris de roba 3 portes 2

Direcció i administració  

Taula escriptori 1

Cadira 1

Sillons 2

Arxivador 1

Aula psicomotricitat  

Cocodril Christopher 1

 Elefant Eddie 1

1 Marriet-putamo 1

1 rampa petita 1

1 escala tres escalons 1

1 cilindre 1

2 Suports cilindres 1

Material variat 1

Altre material  

10 penjadors 10

joguines variades 1
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ANNEX 3. INVENTARI

LOT 2:

31

MATERIAL UNITATS
TAULA PLEGABLE MEDIT. 150X70 T2 MANDARINA 1
TAULA PLEGABLE MEDIT. 150X70 BLUA MARÍ 1
MAXI ARMARI 2 PORTES FAIG I ESTANTS 1
PENJADOR CASILLER 6 CASELLES MANDARINA 2
CADIRA FAIG EUROPA T1 BLAU LAVANDA 12
CADIRA FAIG EUROPA T1 MANDARINA 12
TAULA FAIG REDONA DIAM 120 T1 BLAU LAVANDA 1
TAULA FAIG REDONA DIAM 120 T1 MANDARINA 1
TAULA FAIG SEMI-REDONA DIAM 120 T1 BLAU MANDARINA 2
TAULA FAIG SEMI-REDONA DIAM 120 T1 BLAU LAVANDA 2
BUC DIDÀCTIC FRONTAL BLAU 1
PRESTATGE PER PARET MANDARINA 120 CM 2
PRESTATGE PER PARET BLAU 120 CM 2
MOBLE B+RODES 12 CASELLES 1
BANC MEDITERRANEO T1 BLAU MAR 1
BANC MEDITERRANEO T1 MANDARINA 1
CADIRA MEDITERRANEO T2 BLAU MAR 8
CADIRA MEDITERRANEO T2 MANDARINA 8
TAULA MEDIT. RECTANGULAR 160X80 T6 METAL·LITZAT 1
CADIRA MEDITERRANI T6 GRIS 3
PENJA-ROBES CASILLER 6 CASELLES BLAU 2
MIRALL BLAU 120X50 1
''CORREPASILLOS'' TOT TERRENY 3
BALANCÍ BALENA 1
PANELL RECORREGUT PEIXOS 1
PANELL LABERINT 1
PANELL RECORREGUT BOLLES 1
PLAYGROUND 8 DINS 1 1
COIXÍ DE CANVI CORBAT DE BLAU 1
KIT STOP-CUBETES Nº22 1
LLIT APILABLE 4
LLENÇOL BAIXERA PER LLIT 4



ANNEX 4. Model de declaració responsable

..………..………………………………………………………………………….........  (nom  i  llinatges),
amb  DNI  ................................,  amb  domicili  a  efectes  de  notificacions  a
(carrer/plaça)...................................................................................................., 
núm...................,
localitat .........................................................................................., CP ................,
telèfon ......................., fax ............................, en nom propi o en representació de la
persona física/jurídica: …………………….…………………………………… …....……………………...
………………………...…...………….…………......................,  amb
NIF  ........................................  i  amb  domicili  a
(carrer/plaça) ............................................. ............................................................
..............................................,  núm.  ...............,
localitat  ...............................................................................................,
CP..................  i  telèfon.......................,  en  qualitat
de .........................................................................,

Amb la finalitat de participar en el procediment per adjudicar el contracte de GESTIÓ
DE SERVEI PÚBLIC ….……………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………………

DECLAR:

1. Que complesc / Que l’empresa que represent compleix els requisits de capacitat,
representació i solvència exigits en aquest Plec, i que em compromet, en cas que la
proposta d’adjudicació recaigui a meu favor / a favor de l’empresa que represent, a
presentar,  prèviament  a  l’adjudicació  del  contracte,  els  documents  exigits  en  la
clàusula XIII d’aquest Plec.

2. Que no estic incurs / Que ni la persona física/jurídica que represent ni els seus
administradors o representants estan incursos en cap dels supòsits a què es refereix
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.

3.  Que estic  /  Que la  persona  física/jurídica  que  represent  està  al  corrent  de  les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

4. Que dispòs / Que l’empresa que represent disposa de l’habilitació empresarial  o
professional exigida per dur a terme l’activitat o la prestació objecte del contracte

5. Que jo / Que l’empresa que represent (Indicau el que correspongui):

a) ð No pertany a cap grup d’empreses.
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b) ð Pertany al grup d’empreses denominat:........................................................
………………………………………………………………………………………..

I que:

ð No es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun
dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç.

ð Es presenten a la licitació altres empreses del grup que estan en algun dels
supòsits  de  l’article  42.1  del  Codi  de  comerç,  en  concret,  les  empreses
següents: ……………………………………………

………………, …….. de ................................ de ............

(lloc, data i signatura del licitador)
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:  OBERT

TRAMITACIÓ:  ORDINÀRIA  URGENT

MESA DE CONTRACTACIÓ:  SÍ   NO

CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: SÍ  NO

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

Junta de Govern Local, de conformitat amb el decret 485, de 29 de juny de
2015, de delegació de Batlia.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Regidoria d'Educació.

Article  52 TRLCSP: és el  que designi  l’òrgan de contractació per supervisar
l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb
la  finalitat  d’assegurar  que es  duu  a  terme  correctament  la  prestació
pactada. 

OBJECTE DEL CONTRACTE: gestió del servei d’atenció a la primera infància
amb criteris de qualitat  social i  del lloc de treball de les escoles d’educació
infantil Pere Oliver i Domenge de Felanitx (lot 1) i Sa Miloca de Cas Concos (lot
2), de titularitat de l’Ajuntament de Felanitx.

Aquest servei, en el marc del que preveu el plec de prescripcions tècniques,
inclou:
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A. Servei d’escolarització i els serveis complementaris següent:

A1. Servei d'acollida i recollida

A2. Servei de menjador

B.  Servei  destinat  a  l’enfortiment  de  les  capacitats  educatives  de  les
famílies:

B1. Cursos de massatges infantils dirigits a famílies

B2. Tallers en família

B3. Tallers de pares i mares

  CPV (vocabulari comú de contractes) 

 CPA (classificació de productes per activitats) 

Nomenclatura principal Nomenclatura complementària (si escau)
º

Número d’expedient: 2016/015

Necessitats  administratives  que  s’han de  satisfer:  gestionar,  d’acord  amb els
plecs de prescripcions tècniques i la providència de Batlia de dia 4 de maig de
2016, el servei públic educatiu de primer cicle de les escoles d’educació infantil
Pere Oliver i Domenge i Sa Miloca, de titularitat de l’Ajuntament de Felanitx.

Perfil del contractant: www.ajfelanitx.net   
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A. FINANÇAMENT DEL SERVEI

A.1 Prestacions econòmiques

Per gestionar aquest servei públic d’atenció a la primera infància, el contractista té dret
a les contraprestacions econòmiques següents:

— Ingressos  derivats  del  cobrament  als  usuaris  de  les  tarifes  aprovades  per
l’Ajuntament  per  les  diferents  prestacions  del  servei  concedit,  d’acord  amb  el
nombre de places. Figuren en l'ANNEX I del plec de prescripcions tècniques.

— L’aportació econòmica de l’Ajuntament que s’especifica en la lletra A.2 següent. 

A.2 Pressupost de licitació (aportació econòmica de l’Ajuntament, IVA exempt)

Preu a tant alçat per lots:

Total lot 1: 17.167,32 € anuals, i el seu pagament es realitzarà per trimestres
vençuts.

Total lot 2: 13.014,78 € anuals, i el seu pagament es realitzarà per trimestres
vençuts.

Aquest pressupost està calculat:
– Lot 1: pel funcionament de les 3 unitats obertes actualment.
– Lot 2: pel funcionament de l'única unitat oberta actualment.

En cas de variar el nombre d'aules en funcionament s'estarà al disposat a la clàusula
de modificació del contracte.

A.3 Valor estimat del contracte: 120.728,40 €.

D’acord amb l’article 88 del TRLCSP, és l’import total, tenint en compte les pròrrogues
eventuals.

B.  CONSIGNACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE  L’APORTACIÓ  ECONÒMICA  DE
L’AJUNTAMENT

La  consignació  de  l’aportació  econòmica  constarà  a  les  aplicacions  pressupostàries
següents:

Any Lots Total (4 mesos) Aplicació pressupostària

2016 1 5.722,44 € 2016/0/3230/472000

2016 2 4.338,26 € 2016/0/3230/472002
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C. DURADA DEL CONTRACTE

Durada del contracte: 2 anys, a comptar des de l'endemà de la firma del contracte o
la data que s'assenyali en el mateix.

D. ADMISSIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE

 NO
 SÍ

Condicions en què la pròrroga s’ha de dur a terme (termini, preavís, etc.): per acord
exprés entre ambdues parts es podrà prorrogar anualment amb un màxim de dues
pròrrogues,  prèvia  sol�licitud  per  part  del  contractista,  tres  mesos  abans  de  la
finalització del termini contractual. 

E. GARANTIES
E.1. GARANTIA PROVISIONAL: MÀXIM DEL 3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 No escau.
 Import: 

 E.2. GARANTIA DEFINITIVA: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ corresponent a la
durada inicial del contracte
Forma de prestar la garantia:

 En qualsevol de les formes regulades en l’article 96.1 del TRLCSP
 Mitjançant retenció de preu (art. 96.2 del TRLCSP)
 No escau

E.3. GARANTIA COMPLEMENTÀRIA: MÀXIM DEL 5% 

 NO
 SÍ

F. SOLVÈNCIA

F.1. CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA (art. 62 del TRLCSP)

Els empresaris han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera i professional o tècnica per dur a terme l’objecte del contracte
que s’especifiquen en els apartats següents.

F.2. CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS DE SOLVÈNCIA (art. 64 del TRLCSP)

A més de la solvència indicada als apartats següents, s’exigeix:
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— El  compromís  de  complir,  com  a  mínim,  amb  el  nombre  de  professionals
docents i la qualificació d’aquests requerits al plec de clàusules tècniques. 
— El compromís de complir amb l'experiència dels professionals requerida al plec
de clàusules tècniques. 

En  el  marc  de  l’article  64.2  del  TRLCSP,  aquests  compromisos  tenen  el  caràcter
d’obligació essencial a l’efecte del que es preveu en l’article 223.f del TRLCSP.

F.3. MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (art. 75
del TRLCSP)

S’ha d’acreditar amb la presentació d’algun dels documents següents, sense perjudici
que per raons justificades puguin presentar qualsevol altra documentació considerada
suficient per l’òrgan de contractació:

1. Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix
el contracte, per import igual o superior al preu de licitació.

2. En els casos en els que resulti apropiat, justificant de l'existència d'una assegurança
d'indemnització per riscs professionals per import igual o superior a l'exigit en l'anunci
de  licitació  i  en  els  plecs  del  contracte  o,  en  el  seu  defecte,  a  l'establert
reglamentàriament.

3. Patrimoni net, o bé rati entre actius i  passius, al  tancament del darrer exercici
econòmic per a la que estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per
import igual o superior al preu de licitació.

F.4. MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA (art. 78 i 79 del TRLCSP)

S’ha d’acreditar amb la presentació d’algun dels documents següents: 

1. Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció
de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. En
cas que l’empresa no disposi en la seva plantilla de tot el personal amb les titulacions
o requisits establerts en el plec tècnic, s’ha d’admetre que presenti un precontracte
signat pel representant legal de l’empresa i la persona o persones que compleixin els
requisits establerts en el qual garanteixi que l’empresa contractarà aquesta persona
o  persones  en  cas  de  ser  adjudicatària  del  contracte.  En  qualsevol  cas  s’ha
d’acreditar amb les titulacions i els certificats  corresponents de cada una de les
persones i tècnics que es destinaran a la prestació del servei.

2. Precontracte o equivalent amb el nom i llinatges de les persones de la plantilla
que compleixen els requisits de tenir el mínim d’experiència en educació i atenció a
la primera infància exigida i certificat  de cada una d’elles en què constin els anys
d’experiència laboral.
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G. REVISIÓ DE PREUS

 No escau
 Fórmula:
 Variació de l’IPC
 D’altres: 2%

Sistema aplicable:

H. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Lloc: Registre de l’Ajuntament de Felanitx, situat al Pça. Constitució,1.
Data límit: dintre del termini de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data
de publicació de l'anunci de licitació en el BOIB.  En cas que la publicació al BOIB es
produeixi en dissabte, el termini de 15 dies naturals començarà a comptar a partir del
primer dia hàbil següent a la data de publicació. Per altra banda, si el termini conclou en
dissabte, diumenge o festiu, es traslladarà el termini final al primer dia hàbil següent  
Hora límit: 14:00 hores

Llocs en què es pot anunciar que l’oferta s’ha tramès per correu:
— Número de fax: 971-583271

I.  CIRCUMSTÀNCIES  DETERMINANTS  DE  L’ADJUDICACIÓ  EN  ELS  CASOS
D’IGUALTAT DE PROPOSICIONS (clàusula XII)

Quan es cregui convenient, a l’efecte de la solució d’empats, i quan escaigui segons la
clàusula XII, la proposta d’adjudicació es farà a favor de l’empresari  que acrediti  la
circumstància següent i amb el següent ordre de preferència: 
      1r. Entitats sense ànim de lucre en els termes de la DA 4a.4
      2n. Empreses d’inserció (DA 4a.3)
     3r. Entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just en els termes de la DA
4a.5
    4t. Nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% en els termes de la DA
4a.2 

J.  PAGAMENT  DEL  PREU  DEL  CONTRACTE  (art.  216  del  TRLCSP)  I
COBRAMENT DE LES QUOTES QUE HAN DE SATISFER ELS USUARIS  DEL
SERVEI (art. 281 del TRLCSP)

L’abonament del preu del contracte (aportació econòmica de l’Ajuntament) per part de
l’Administració local s’ha d’efectuar de la forma següent:
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a) L’adjudicatari ha d’expedir trimestralment una factura a la qual ha d’adjuntar
els documents que acreditin les prestacions fetes, així com els ingressos obtinguts
de les aportacions dels usuaris.

b) La  factura  i  els  documents  annexos  han  de  ser  revisats  i  conformats  pel
responsable del contracte en el termini màxim de deu dies naturals. En cas de
disconformitat,  ha  de  retornar  al  contractista  les  factures  presentades  i  li  ha
d’atorgar un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la
recepció, per tal que pugui fer reclamacions o presentar una nova factura amb les
rectificacions corresponents. 

D’altra banda, el concessionari té dret a percebre, directament de les famílies usuàries
del  servei,  les  quotes  mensuals  aprovades  per  l’entitat  local  per  les  diferents
prestacions  dels  serveis  concedits;  les  quotes  figuren  a  l'ANNEX  I  del  plec  de
prescripcions tècniques.

K. SUBCONTRACTACIÓ (art. 227 del TRLCSP)

  No es permet.
  Es permet amb les condicions següents:
D’acord amb l’article 289 del TRLCSP i amb el plec de prescripcions tècniques, només es
permet la subcontractació de: 
     a) L'elaboració i, si és el cas, trasllat del menjar per als usuaris del servei de
menjador. No es permet en cap cas la subcontractació de l'atenció educativa de
l'alumnat.
     b) Servei de neteja i manteniment de les instal�lacions.

L’adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’Administració la intenció de
subscriure  els  subcontractes;  ha  d’assenyalar  la  part  de  la  prestació  que  pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud
d’aquest per executar-la, d’acord amb l’article 227.2.b del TRLCSP.

L. LLOC DE LLIURAMENT O DE PRESTACIÓ

Lot 1: Escoleta Pere Oliver i Domenge, carrer Rocabertí, 1 (Felanitx).
Lot 2: Escoleta Sa Miloca, carretera de Santanyí, s/n (Cas Concos).

M. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Causes especials de resolució del contracte: 
Són causes de resolució, a més de les previstes als articles 223 i 286 del TRLCSP:

a) El  fet  que el  contractista incorri  en qualsevol  de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració pública estipulades en l’article 60 del TRLCSP o en
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aquests plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès general.

b) El compliment del termini establert en el contracte.

c) Les actuacions de l’adjudicatari  que impedeixin o menyscabin les potestats de
direcció i de control del servei que corresponen a l’Ajuntament.

d) No prestar el gestor directament el servei.

e) No haver aportat l’adjudicatari la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en
el termini d’un mes a comptar des de l’inici del contracte.

f) Cometre més d’una falta molt greu en el transcurs d’un trimestre.

Només  en  el  cas  en  què  es  produeixi  la  resolució  del  contracte  per  circumstàncies
sobrevingudes d’interès públic l’entitat adjudicatària tindrà dret a ser indemnitzada pels
danys i perjudicis que pugui ocasionar-li aquesta resolució.

N. PERSONAL A SUBROGAR (pel cas del LOT 2)

CATEGORIA   CONTRACTE        JORNADA           ANTIGUITAT     SOU BRUT   BASE COTITZ.
                                                                                 mensual

Educadora          501           25 h/set. (65,7%)     03-09-2012        593,37 €        687,47 €
Educadora          501           30 h/set. (78,9%)     04-02-2013        683,69 €        792,85 €
Educadora          510           25 h/set. (65,7%)     08-01-2016        593,37 €        687,47 €
(substituta maternitat 
educadora)

O. IMPORT MÀXIM DESPESES DE PUBLICITAT 
200,00 €
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