
 

Expedient núm.: 2018-04 
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Procediment: Contracte de servei de auditoria externa de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, per a l’exercici 2018.
Tipus de procediment : Procediment Obert
 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE 

SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació

 

1.1 Descripció de l'objecte del contracte

 

Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és la realització del servei 

Joan Miró a Mallorca per a l’exercici 2018.

L'execució de l'objecte del contracte s'ha d'adequar a les condicions que figuren en el 

contracte, en aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques, si escau, documents que 

tenen caràcter contractual. 

L’objecte esmentat correspon als codis de la nome

(CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la Classificació de Productes per 

Activitats (CPA) que, si escau, s'indiquen en la portada d'aquest Plec.

 

Necessitat a satisfer: 

 

 

Complir amb les obligacions le

de compliment i l'auditoria operativa descrites al plec de prescripcions tècniques. 

 

 

El present contracte es defineix com un contracte de serveis de caràcter privat, d'acord 

amb el que preveuen els articles 17 i 26 de la 

Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyo

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Contracte de servei de auditoria externa de la Fundació Pilar i Joan Miró a 

Mallorca, per a l’exercici 2018. 
: Procediment Obert 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE 

SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT 

 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació  

1.1 Descripció de l'objecte del contracte  

Objecte del contracte: 

L'objecte del contracte és la realització del servei de auditoria externa de la Fundació Pilar i 

Joan Miró a Mallorca per a l’exercici 2018. 

L'execució de l'objecte del contracte s'ha d'adequar a les condicions que figuren en el 

contracte, en aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques, si escau, documents que 

L’objecte esmentat correspon als codis de la nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes 

(CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la Classificació de Productes per 

Activitats (CPA) que, si escau, s'indiquen en la portada d'aquest Plec. 

 

Complir amb les obligacions legalment establertes relatives a l'auditoria de comptes, l'auditoria 

de compliment i l'auditoria operativa descrites al plec de prescripcions tècniques. 

El present contracte es defineix com un contracte de serveis de caràcter privat, d'acord 

amb el que preveuen els articles 17 i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Contracte de servei de auditoria externa de la Fundació Pilar i Joan Miró a 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE DE 

externa de la Fundació Pilar i 

L'execució de l'objecte del contracte s'ha d'adequar a les condicions que figuren en el 

contracte, en aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques, si escau, documents que 

nclatura Vocabulari Comú de Contractes 

(CPV) de la Comissió Europea i de la nomenclatura de la Classificació de Productes per 

galment establertes relatives a l'auditoria de comptes, l'auditoria 

de compliment i l'auditoria operativa descrites al plec de prescripcions tècniques.  

El present contracte es defineix com un contracte de serveis de caràcter privat, d'acord 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

l les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 



 

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

No està previst la divisió en lots.

 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudica ció

 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 

contracte amb els licitadors. 

 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 

sobre la base de la millor relació qualitat

clàusula dotzena. 

 

 

CLÀUSULA TERCERA. 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, aquesta 

Fundació compta amb el Perfil de Contractant

de forma directa, al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina 

web següent:  

 

https://miromallorca.com/perfil

 

CLÀUSULA QUARTA.

 

El Pressupost base de Licitació 

DOTZE MIL CENT euros (12.100

estan incloses totes les despeses derivades de la realització completa i satisfactòria de l'objecte 

del present expedient de contractació i tota c

protocol·lització dels informes)

 

A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors, comprendran 

el preu del contracte i, com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el Va

com assenyala l'article 102 de ta Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic (en endavant LCSP). 

 
1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte  

No està previst la divisió en lots. 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudica ció  

adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 

sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la 

CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant  

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, aquesta 

Fundació compta amb el Perfil de Contractant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic

al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina 

https://miromallorca.com/perfil-contractant/ 

CLÀUSULA QUARTA.  Pressupost base de Licitació i valor estimat del co ntracte

El Pressupost base de Licitació és de de DEU MIL euros (10.000) exclòs IVA, i de 

12.100€) inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. En aquesta quantitat 

estan incloses totes les despeses derivades de la realització completa i satisfactòria de l'objecte 

del present expedient de contractació i tota classe d'impostos i llicències (inclou despesa de 

dels informes). 

A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors, comprendran 

el preu del contracte i, com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el Va

com assenyala l'article 102 de ta Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
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adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 

L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació 

preu de conformitat amb el que s'estableix en 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, aquesta 

Plataforma de Contractació del Sector Públic 

al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina 

Pressupost base de Licitació i valor estimat del co ntracte  

) exclòs IVA, i de 

) inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. En aquesta quantitat 

estan incloses totes les despeses derivades de la realització completa i satisfactòria de l'objecte 

(inclou despesa de 

A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors, comprendran 

el preu del contracte i, com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit, tal 

com assenyala l'article 102 de ta Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 



 

 

El valor estimat del contracte

 

Mètode de càlcul aplicat: aquest 

principal sense IVA i quatre possibles pròrrogues

 

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit.

 

Les obligacions econòmiques del contracte s'ab

 

Anualitat 

2018 623000002: Estudis i treballs tècnics

2019 623000002: 

 

 

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus.

 

No cap la revisió de preus.

 

CLÀUSULA SETENA. 

Emplaçament  

 

El termini d'execució

setmana del mes d’abril de 201

 

La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del 

contracte o des de la data fixada en el 

 

El contracte podrà prorrogar

 

Termini: Anualment, fins a una durada màxima total de 5 anys.

Condicions: El contracte es podrà prorrogar, com a màxim, mitjançant quatre 

prorrogues anuals. En cas d’acordar

l’adjudicatària abans del 30 de novembre de cada any.

La durada del contracte quedarà condicionada a l'existència de consignació 

pressupostària adequada i suficient en cada exercici pressupostari.

 

del contracte  ascendeix a la quantia de 50.000,00 euros (IVA exclòs).

Mètode de càlcul aplicat: aquest import inclou el pressupost base de licitació del contracte 

principal sense IVA i quatre possibles pròrrogues. 

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit.  

Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a: 

Partida Import

623000002: Estudis i treballs tècnics 2.000€ (IVA excl

623000002: Estudis i treballs tècnics 8.000€ (IVA excl

CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus.  

No cap la revisió de preus. 

CLÀUSULA SETENA. [Durada del Contracto/Termini de Lliurament] 

termini d'execució  començarà a la firma del contracte i finalitzarà la darrera 

ril de 2019. 

La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del 

contracte o des de la data fixada en el document contractual. 

El contracte podrà prorrogar-se:  

Termini: Anualment, fins a una durada màxima total de 5 anys. 

Condicions: El contracte es podrà prorrogar, com a màxim, mitjançant quatre 

prorrogues anuals. En cas d’acordar-se les pròrrogues, l’òrgan de contractació ho comunicarà a 

l’adjudicatària abans del 30 de novembre de cada any. 

La durada del contracte quedarà condicionada a l'existència de consignació 

pressupostària adequada i suficient en cada exercici pressupostari. 
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,00 euros (IVA exclòs). 

import inclou el pressupost base de licitació del contracte 

 

Import 

€ (IVA exclòs) 

€ (IVA exclòs) 

[Durada del Contracto/Termini de Lliurament] i 

començarà a la firma del contracte i finalitzarà la darrera 

La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del 

Condicions: El contracte es podrà prorrogar, com a màxim, mitjançant quatre 

an de contractació ho comunicarà a 

La durada del contracte quedarà condicionada a l'existència de consignació 



 

 

 

CLÀUSULA VUITENA. 

 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de 

contractar, i acreditin la seva solvència 

 

1. La capacitat d'obrar

 

a) Dels empresaris que fossin 

de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals cons

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

segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

 

Dels empresaris que fossin 

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 o d'Estats signataris de l'Acord sobre  l

s'acreditarà 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 reglamentàri

d'aplicació. 

 

c) Dels altres empresaris estrangers

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 

prohibicions per contractar

administrativa, segons els casos.

 

Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser 

substituït per una declaració responsable 

 

CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar  

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de 

contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

capacitat d'obrar  dels empresaris s'acreditarà: 

a) Dels empresaris que fossin 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 de què es tracti. 

Dels empresaris que fossin persona físiques  mitjançant fotocòpia del Doc

Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en 

no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la 

Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre  l'Espai Econòmic Europeu

s'acreditarà 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 

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 

ili de l'empresa. 

La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència  

prohibicions per contractar , podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació 

administrativa, segons els casos. 

Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser 

substituït per una declaració responsable (Annex I).   
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Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de 

econòmica, financera i tècnica o professional. 

mitjançant l'escriptura o document 

tin les normes per les quals es 

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

mitjançant fotocòpia del Document 

Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en 

no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la 

'Espai Econòmic Europeu  

s'acreditarà 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 

ament, d'acord amb les disposicions comunitàries 

, amb informe de la Missió Diplomàtica 

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

 d'alguna de les 

se mitjançant testimoniatge judicial o certificació 

Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser 



 

 

3. La solvència de l'empresari:

 

3.1 La solvència econòmica i financera

dels dos mitjans següents: 

Mitjà A): Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte dels tres darrers anys, d'entre 

els quals un d'ells ha de ser per un import mínim de 50.000,00 

- Declaració responsable prèv

(Annex 1)  

- Mitjans d’acreditació posterior: la solvència declarada prèviament en la declaració 

responsable, només l’hauran d’acreditar posteriorment la empresa licitadora a favor de la qual 

recaigui la proposta d’adjudicació, que haurà de presentar:

Els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil si l'empresari estigués inscrit 

en aquest registre, i en cas contrari, les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar 

inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 

anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

Registre Mercantil. En qualsevol cas, també hauran de presentar una

de l'import del volum anual de negocis referit únicament a l'àmbit del contracte.

 

Mitjà B): Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import 

mínim de 50.000,00 €. 

- Declaració responsable prèvia: els lici

(Annex 1) . 

- Mitjans d’acreditació posterior: la empresa que resulti adjudicatària haurà d'aportar el rebut de 

pagament de la pòlissa d'assegurança referida.

 

 

3.2. La solvència tècnica o professional

se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa 

haurà d'acreditar-se, pels mitjans següents:

 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que 

els que constitueixen l'objecte del contracte en els últims tres anys, en la qual s'indiqui l'import, 

la data i el destinatari, públic o privat d'aquests. Quan li

de l'òrgan de contractació els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats 

expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; 

 

solvència de l'empresari:  

3.1 La solvència econòmica i financera  de l'empresari haurà d'acreditar

Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte dels tres darrers anys, d'entre 

els quals un d'ells ha de ser per un import mínim de 50.000,00 €. 

Declaració responsable prèvia: els licitadors hauran de emplenar la declaració responsable 

Mitjans d’acreditació posterior: la solvència declarada prèviament en la declaració 

responsable, només l’hauran d’acreditar posteriorment la empresa licitadora a favor de la qual 

recaigui la proposta d’adjudicació, que haurà de presentar: 

Els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil si l'empresari estigués inscrit 

en aquest registre, i en cas contrari, les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar 

inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 

anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

Registre Mercantil. En qualsevol cas, també hauran de presentar una declaració responsable 

de l'import del volum anual de negocis referit únicament a l'àmbit del contracte.

Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import 

Declaració responsable prèvia: els licitadors hauran de emplenar la declaració responsable 

Mitjans d’acreditació posterior: la empresa que resulti adjudicatària haurà d'aportar el rebut de 

pagament de la pòlissa d'assegurança referida. 

solvència tècnica o professional  dels empresaris licitadors haurà d'apreciar

se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa 

se, pels mitjans següents: 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que 

els que constitueixen l'objecte del contracte en els últims tres anys, en la qual s'indiqui l'import, 

la data i el destinatari, públic o privat d'aquests. Quan li sigui requerit pels serveis dependents 

de l'òrgan de contractació els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats 

expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; 
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de l'empresari haurà d'acreditar-se per un 

Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte dels tres darrers anys, d'entre 

ia: els licitadors hauran de emplenar la declaració responsable 

Mitjans d’acreditació posterior: la solvència declarada prèviament en la declaració 

responsable, només l’hauran d’acreditar posteriorment la empresa licitadora a favor de la qual 

Els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil si l'empresari estigués inscrit 

en aquest registre, i en cas contrari, les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar 

inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 

anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

declaració responsable 

de l'import del volum anual de negocis referit únicament a l'àmbit del contracte. 

Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import 

tadors hauran de emplenar la declaració responsable 

Mitjans d’acreditació posterior: la empresa que resulti adjudicatària haurà d'aportar el rebut de 

dels empresaris licitadors haurà d'apreciar-

se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que 

els que constitueixen l'objecte del contracte en els últims tres anys, en la qual s'indiqui l'import, 

sigui requerit pels serveis dependents 

de l'òrgan de contractació els serveis o els 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 acompanyat dels 

documents obrant en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació; si escau, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent. 

 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 

l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del 

 

c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en 

particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics 

encarregats directament d'aquesta.

 

 

 

CLÀUSULA NOVENA.

 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classi ficades del 

Sector Públic  acreditarà, d'acord amb l'en

condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, 

representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica 

o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

 

 

CLÀUSULA DESENA. Presentació de Proposicions i Docu mentació 

Administrativa  

 

10.1 Condicions prèvies 

 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del 

contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.

 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figura en més d'una unió 

 
ri sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 

mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels 

documents obrant en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació; si escau, 

ts certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 

l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en 

particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics 

encarregats directament d'aquesta. 

CLÀUSULA NOVENA.  Acreditació de la Solvència mitjançant Classificaci ó

el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classi ficades del 

d'acord amb l'ens en ell reflectit i excepte prova en contrari, les 

l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, 

representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica 

o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

ncurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

CLÀUSULA DESENA. Presentació de Proposicions i Docu mentació 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documenta

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del 

contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figura en més d'una unió 
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ri sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 

mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels 

documents obrant en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació; si escau, 

ts certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 

control de qualitat. 

c) Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en 

particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics 

Acreditació de la Solvència mitjançant Classificaci ó 

el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classi ficades del 

ell reflectit i excepte prova en contrari, les 

l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, 

representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica 

o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

ncurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

CLÀUSULA DESENA. Presentació de Proposicions i Docu mentació 

se als plecs i documentació que 

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del 

contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. 

d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figura en més d'una unió 



 

temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 

per ell subscrites. 

 

10.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes

 

Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant 

mitjans electrònics. 

Les ofertes es presentaran a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb domicili a 

Carrer Joan de Saridakis 29, 07015 Palma, en horari de 8 a 1

quinze dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de 

contractant. 

 

Les proposicions podran presentar

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

 

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data 

d'imposició de l'enviament en l'oficina de Cor

remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en aquest dia, consignant

l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.

 

L'acreditació de la recepció del refer

diligència estesa en aquest pel responsable del òrgan de contractació. 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. 

 

10.3 Contingut de les proposicions

 

Les proposicions per 

signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda 

«Proposició per licitar a la contractació del servei de auditoria». La denominació dels sobres és

la següent: 

 

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.

 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 

i termini de presentació d'ofertes  

Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant 

Les ofertes es presentaran a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb domicili a 

Saridakis 29, 07015 Palma, en horari de 8 a 14 hores, dins del termini de 

comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de 

Les proposicions podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Quan les proposicions 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 aquest dia, consignant

l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador. 

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

diligència estesa en aquest pel responsable del òrgan de contractació. Sense la concurrència 

de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb 

a 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, 

10.3 Contingut de les proposicions  

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, 

signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda 

«Proposició per licitar a la contractació del servei de auditoria». La denominació dels sobres és

Sobre «A»: Documentació Administrativa.  
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temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes 

Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant 

Les ofertes es presentaran a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb domicili a 

hores, dins del termini de 

comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de 

rts en l'article 16.4 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data 

reus i anunciar a l'òrgan de contractació la 

remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en aquest dia, consignant-se el número de 

s'efectuarà mitjançant 

diligència estesa en aquest pel responsable del òrgan de contractació. Sense la concurrència 

de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb 

a 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, 

prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, 

signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda 

«Proposició per licitar a la contractació del servei de auditoria». La denominació dels sobres és 



 

— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quan tificable de Forma 

Automàtica. 

— Sobre «C»: Documentació la Ponderació de la qual De pèn d'un Judici de 

Valor. 

 

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 

d'aquests: 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

 

Declaració Responsable del licitador 

establertes legalment per contractar amb l'Administració.

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex

present plec. 

En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, 

haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans 

adscrits a l'execució del contracte. 

Si diverses empreses concorren consti

la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i 

cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.

Declaració responsable del licitador indicativa del 

en matèria de prevenció de ri

plec. 

 

 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE D E FORMA 

 

 Proposició econòmica.

 

 
Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quan tificable de Forma 

Sobre «C»: Documentació la Ponderació de la qual De pèn d'un Judici de 

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

egislació en vigor. 

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

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  

Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions 

establertes legalment per contractar amb l'Administració. 

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex

En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, 

se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans 

adscrits a l'execució del contracte.  

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals 

la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i 

cadascuna presentar la corresponent declaració responsable. 

Declaració responsable del licitador indicativa del compliment de les 

de prevenció de riscs laborals, conforme al model inclòs en l’Annex II del present 

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE D E FORMA 

AUTOMÀTICA. 

Proposició econòmica.  
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Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quan tificable de Forma 

Sobre «C»: Documentació la Ponderació de la qual De pèn d'un Judici de 

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

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

indicativa del compliment de les condicions 

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'Annex I del 

En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, 

se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans 

tuint una unió temporal, cadascuna de les quals 

la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i 

de les obligacions legal 

e al model inclòs en l’Annex II del present 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE D E FORMA 



 

Es presentarà conforme al següent model:

 

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

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

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

l'expedient per a la contractació del servei de ________________ per procediment obert 

anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al 

contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comp

l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents 

a l'Impost sobre el Valor Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

 
conforme al següent model: 

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

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

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

l'expedient per a la contractació del servei de ________________ per procediment obert 

anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al 

contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent

l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents 

a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del candidat, 

 

 

Signat: _________________.». 
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« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

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

l'expedient per a la contractació del servei de ________________ per procediment obert 

anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al 

rometent-me a dur a terme 

l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents 



 

DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A través DE JUDICIS DE VALO R

 

Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que 

depenguin d'un judici de valor.

 

 

CLÀUSULA ONZENA. Garantia Provisional 

 

 

Els licitadors no hauran de constituir una garantia provisional.

 

 

CLÀUSULA DOTZENA. Criteris d'Adjudicació

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat

 

A. Criteris quantificables automàticament (fins a 

1.1 Proposta econòmica (fins a 
- Per al càlcul de les puntuacions s'utilitzarà la següent fórmula:

POi = MaxP x (PBL –
POi = Punts de l’oferta
MaxP = Màxim de punts
PBL = Preu base licitació
Oi = Oferta que es tracta de valorar
CB = Quantia de l’oferta més econòmi

La no presentació d'aquesta oferta serà causa d'exclusió del licitador.
 
1.2 Experiència dels membres dels equips 
 
Es valorarà la participació dels membres proposats als equips d
financera, realitzat en els tres darrers anys a Fundacions. Per cada fundació auditada en els 
tres darrers anys es puntuarà amb 0,2 punts.
L’experiència en auditoria s'acreditarà mitjançant la presentació de certificats 
per l'òrgan competent. 
La no presentació d'aquesta oferta no serà causa d'exclusió del licitador.
 
1.3 Formació dels membres dels equips 

 
SOBRE «C» 

DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A través DE JUDICIS DE VALO R

Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que 

depenguin d'un judici de valor. 

CLÀUSULA ONZENA. Garantia Provisional [Si escau] 

hauran de constituir una garantia provisional. 

CLÀUSULA DOTZENA. Criteris d'Adjudicació  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-

Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts) 

1.1 Proposta econòmica (fins a 80 punts) 
Per al càlcul de les puntuacions s'utilitzarà la següent fórmula: 

 Oi) / (PBL – CB) 
POi = Punts de l’oferta 
MaxP = Màxim de punts 
PBL = Preu base licitació 
Oi = Oferta que es tracta de valorar 
CB = Quantia de l’oferta més econòmica 

La no presentació d'aquesta oferta serà causa d'exclusió del licitador. 

1.2 Experiència dels membres dels equips de feina i del gerent (fins a 5 punts)

Es valorarà la participació dels membres proposats als equips de feina en informes 
financera, realitzat en els tres darrers anys a Fundacions. Per cada fundació auditada en els 
tres darrers anys es puntuarà amb 0,2 punts. 
L’experiència en auditoria s'acreditarà mitjançant la presentació de certificats 

La no presentació d'aquesta oferta no serà causa d'exclusió del licitador. 

1.3 Formació dels membres dels equips de feina i del gerent (fins a 5 punts)
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DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A través DE JUDICIS DE VALO R 

Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

-preu. 

punts)  

e feina en informes d’auditoria 
financera, realitzat en els tres darrers anys a Fundacions. Per cada fundació auditada en els 

L’experiència en auditoria s'acreditarà mitjançant la presentació de certificats expedits o visats 

punts)  



 

Es valoraran les hores de formació dels equips de feina, que s
gener de 2015 en les matèries següents:
Auditoria de comptes, compliment i operativa
Comptabilitat 
Prevenció de riscs laborals 
Protecció de dades 
Per cada 20 hores de formació es puntuarà amb 0,5 punts
La formació s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la documentació acreditativa de la 
formació. 
La no presentació d'aquesta oferta no serà causa d'exclusió del licitador.
 
1.4. Criteris d'adjudicació de caràcter social

• Percentatge superior al 
el contracte: 10 punts

Forma d’acrteditació: declaració responsable o jurada del responsable.
 

B. Criteris avaluable
 No n’hi ha. 

 

 

CLÀUSULA TRETZENA. 

 

No s’admeten variants.

 

CLÀUSULA CATORZENA. Ofertes anormalment baixes

 

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 

alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es 

un termini de 10 dies perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies 

que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que 

s'assenyalen sobre aquest tema en l'articl

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. 

 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment a la 

persona que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del 

contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi 

el licitador per poder mantenir la seva oferta.

 
Es valoraran les hores de formació dels equips de feina, que s'hagin adquirit a partir de l’1 de 
gener de 2015 en les matèries següents: 

, compliment i operativa 

Per cada 20 hores de formació es puntuarà amb 0,5 punts 
d'acreditar mitjançant la presentació de la documentació acreditativa de la 

La no presentació d'aquesta oferta no serà causa d'exclusió del licitador. 

Criteris d'adjudicació de caràcter social  (fins a 10 punts):  
Percentatge superior al 50% de contractació indefinida entre la plantilla que executarà

s 

Forma d’acrteditació: declaració responsable o jurada del responsable. 

B. Criteris avaluable s mitjançant un judici de valor. 

CLÀUSULA TRETZENA. Admissibilitat de Variants  

No s’admeten variants. 

CLÀUSULA CATORZENA. Ofertes anormalment baixes  

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 

alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors afectats 

un termini de 10 dies perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies 

que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que 

s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment a la 

persona que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del 

contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi 

el licitador per poder mantenir la seva oferta. 
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'hagin adquirit a partir de l’1 de 

d'acreditar mitjançant la presentació de la documentació acreditativa de la 

50% de contractació indefinida entre la plantilla que executarà 

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 

concedirà als licitadors afectats 

un termini de 10 dies perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies 

que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que 

e 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment a la 

persona que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del 

contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat 



 

 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 

l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 

classificada com a desproporcionada i de l'inf

Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva 

exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran les proposicions declarades 

desproporcionades o anormals fins q

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer d'i, si escau, resultés justificada la viabilitat de l'oferta.

 

CLÀUSULA QUINZENA. Preferències d'Adjudicació en ca s d'Empats 

 

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es 

produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, la proposta d’adjudicació es 

realitzarà a favor de l’empresari que acrediti major 

discapacitat. 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 

apartat serà aportada pels licitadors al moment en qu

previ. 

 

CLÀUSULA SETZENA. Mesa de 

 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 

 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

iambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 

l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 

classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic que les analitzi, la Mesa de 

Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva 

exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran les proposicions declarades 

desproporcionades o anormals fins que no s'hagués seguit el procediment establert en l'art 149 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

/24/UE, de 26 de febrer d'i, si escau, resultés justificada la viabilitat de l'oferta.

CLÀUSULA QUINZENA. Preferències d'Adjudicació en ca s d'Empats 

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es 

produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, la proposta d’adjudicació es 

realitzarà a favor de l’empresari que acrediti major nombre de treballadors contractats, amb 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 

apartat serà aportada pels licitadors al moment en que es produeixi l'empat, i no amb caràcter 

CLÀUSULA SETZENA. Mesa de contractació  

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 
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En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 

iambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 

orme tècnic que les analitzi, la Mesa de 

Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva 

exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran les proposicions declarades 

ue no s'hagués seguit el procediment establert en l'art 149 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

/24/UE, de 26 de febrer d'i, si escau, resultés justificada la viabilitat de l'oferta. 

CLÀUSULA QUINZENA. Preferències d'Adjudicació en ca s d'Empats  

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es 

produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, la proposta d’adjudicació es 

s contractats, amb 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 

es produeixi l'empat, i no amb caràcter 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la 

Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 



 

desenvolupa parcialment la Llei 

desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.

 

 

CLÀUSULA DISSETENA. Comitè d'Experts

 

No és necessària la intervenció de comitè d’experts.

 

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Obertura de Proposicions

 

La Mesa de Contractació es constituirà 

licitació i procedirà a l'obertura dels sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa 

continguda en aquests.  

 

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini 

licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació 

presentada. 

 

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres,

ponderació dels quals depenen d'un judici de valor.

 

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes 

tècnics consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als criteris 

ponderacions establertes en aquest Plec.

 

 

CLÀUSULA DINOVENA. Obertura dels sobres «B»

 

Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada 

als criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a

«B». 

 

 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 

desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen. 

CLÀUSULA DISSETENA. Comitè d'Experts  

No és necessària la intervenció de comitè d’experts. 

CLÀUSULA DIVUITENA. Obertura de Proposicions  

La Mesa de Contractació es constituirà d’acord amb el que es comuniqui a l’anunci de 

procedirà a l'obertura dels sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa 

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè el 

licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació 

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres, que contenen els criteris la 

ponderació dels quals depenen d'un judici de valor. 

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes 

tècnics consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als criteris 

ponderacions establertes en aquest Plec. 

CLÀUSULA DINOVENA. Obertura dels sobres «B»  

Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada 

als criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura dels sobres 
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30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 

d’acord amb el que es comuniqui a l’anunci de 

procedirà a l'obertura dels sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa 

no superior a tres dies naturals perquè el 

licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació 

que contenen els criteris la 

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes 

tècnics consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als criteris i a les 

Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada 

l'obertura dels sobres 



 

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor 

(«C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («B»), la Mesa de Contractació 

proposarà a l'adjudicatari del contracte.

 

CLÀUSULA VINTENA

 

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, 

dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 

requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment del

referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/U

efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte conforme a l'article 

 

De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà 

que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en p

lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït.

 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta 

documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

 

 

CLÀUSULA V INT-I-UNENA. Garantia Definitiva

 

 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 

 

Aquesta garantia podrà prestar

 

 La garantia podrà constituir

la LCSP, en la normativa de desenvolupament i s’haurà de presentar a la Fundació, a favor 

d’aquesta, amb renúncia expressa al benefici d’excussió de béns i amb Compromís de 

 
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor 

(«C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («B»), la Mesa de Contractació 

proposarà a l'adjudicatari del contracte. 

CLÀUSULA VINTENA . Requeriment de Documentació  

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, 

dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 

requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa 

referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com de disposar 

efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

e adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà 

que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en p

lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta 

documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

UNENA. Garantia Definitiva  

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs l'Impost sobre el 

podrà prestar-se en alguna de les següents formes: 

La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en l'article 

, en la normativa de desenvolupament i s’haurà de presentar a la Fundació, a favor 

expressa al benefici d’excussió de béns i amb Compromís de 
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A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor 

(«C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («B»), la Mesa de Contractació 

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, 

dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 

s requisits previs a què fa 

referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

E, de 26 de febrer de 2014, així com de disposar 

efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 

, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 

e adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà 

li l'import del 3 per cent del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta 

documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs l'Impost sobre el 

 

se en qualsevol de les formes previstes en l'article 108 de 

, en la normativa de desenvolupament i s’haurà de presentar a la Fundació, a favor 

expressa al benefici d’excussió de béns i amb Compromís de 



 

pagament al primer requeriment de la Fundació Pilar i Joan Miró. L'acreditació de la constitució 

de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.

 

La garantia no serà retornada o cancel

termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.

 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014, i transcorregut 6 mesos des de la data de terminació del contracte, sense 

que la recepció formal i la l

contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada 

depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.

 

En el cas que es facin efectives

l'adjudicatari ha de reposar o ampliar, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze 

dies des de l'execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució.

 

 

CLÀUSULA VINT -I-DOSENA. Adjudi

 

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

contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

  

En cap cas podrà declarar

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

 

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, haven

de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

 

El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de 

des del primer acte d'obertura de les proposicions.

 

 

 

 

 
pagament al primer requeriment de la Fundació Pilar i Joan Miró. L'acreditació de la constitució 

se mitjançant mitjans electrònics. 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del 

termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

, i transcorregut 6 mesos des de la data de terminació del contracte, sense 

que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al 

contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada 

depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110. 

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

l'adjudicatari ha de reposar o ampliar, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze 

dies des de l'execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució. 

DOSENA. Adjudi cació del Contracte  

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

contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la 

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

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, haven

de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies. 

El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de dos mesos com a màxim

des del primer acte d'obertura de les proposicions. 
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pagament al primer requeriment de la Fundació Pilar i Joan Miró. L'acreditació de la constitució 

·lada fins que s'hagi produït el venciment del 

de la Llei 9/2017, de 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

, i transcorregut 6 mesos des de la data de terminació del contracte, sense 

iquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al 

contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada 

sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions, 

l'adjudicatari ha de reposar o ampliar, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze 

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

contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. 

se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la 

 

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, havent 

dos mesos com a màxim a comptar 



 

CLÀUSULA VINT -I-TRESENA. Formalització del

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.

 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 

licitadors i candidats; 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.

 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 

del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garanti

si s'hagués constituït. 

 

 

CLÀUSULA VIGESIMOCUARTA. Condicions Especials d'Exe cució del Contracte

 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 

l’establert a l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

en compliment de la Instrucció per una contractació pública amb responsabilitat social, 

mediambiental i lingüística de l’Ajuntament de Palma, aprovada dia 5 d’octubre de 

núm. 131/16, de 15 d’octubre), son condicions especials d’execució del contracte les següents:

 

a) Accessibilitat universal i  

 

1. En la redacció dels

document que defineixi les prestacions

físiques s’han de tenir en compte

persones, que permetin que els

2. A aquest efecte, s’han

per a totes les persones

de accessibilitat universal i disseny

novembre, pel qual s’aprova

 
TRESENA. Formalització del  Contracte  

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 

constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 

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

seu càrrec les corresponents despeses. 

ses imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 

del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garanti

CLÀUSULA VIGESIMOCUARTA. Condicions Especials d'Exe cució del Contracte

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 

l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

n compliment de la Instrucció per una contractació pública amb responsabilitat social, 

mediambiental i lingüística de l’Ajuntament de Palma, aprovada dia 5 d’octubre de 

núm. 131/16, de 15 d’octubre), son condicions especials d’execució del contracte les següents:

 disseny per a totes les persones 

dels plecs de prescripcions tècniques, projectes o

prestacions materials destinades a ser utilitzades

compte criteris d’accessibilitat universal i disseny

els utilitzin persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

s’han de complir les especificacions tècniques de disseny

persones establertes a la Llei 51/2003, de 2 

disseny per a tots, així com el Reial decret 1494/2007,

s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques 
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La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 

constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 

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

ses imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 

del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, 

CLÀUSULA VIGESIMOCUARTA. Condicions Especials d'Exe cució del Contracte  

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 

l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 

n compliment de la Instrucció per una contractació pública amb responsabilitat social, 

mediambiental i lingüística de l’Ajuntament de Palma, aprovada dia 5 d’octubre de 2016 (BOIB 

núm. 131/16, de 15 d’octubre), son condicions especials d’execució del contracte les següents: 

o qualsevol altre 

utilitzades per persones 

disseny per a totes les 

discapacitat. 

disseny universal 

 de desembre, 

494/2007, de 12 de 

 per a l’accés de 



 

les persones amb discapacitat

societat de la informació i mitjans

 

b) Drets laborals i qualitat

 

1. El contractista ha 

disposicions legals, reglamentàries

Social, i de seguretat i salut 

vinculades a l’execució del contracte.

2. El contractista ha d’assumir

que executarà el contracte les

sectorial i territorial vigent en 

perjudici de millores sobre el

responsable del contracte pot

3. El contractista ha de

l’execució del contracte. A aquest

jurada el nombre de persones

seva jornada laboral expressada

llarg del contracte, s’ha de 

persones i individualitzant la seva

com les dates d’inici i fi del contracte.

treballadores i treballadors per

la ràtio fluctuant de persones 

4. Els licitadors han de

l’adjudicatari faci front al cost

sense que en cap cas els preus/hora

del conveni més els costs de 

 

c) Discapacitat 

 

Les empreses licitadores

de la seva plantilla han d’acreditar

discapacitat igual o superior

complint les mesures alternatives

 

d) Igualtat entre dones

 
discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats

mitjans de comunicació social. 

qualitat  en l’ocupació 

 de complir al llarg de tota l’execució contractual

reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral,

 en el treball que siguin aplicables a les persones

contracte. 

d’assumir durant tota la prestació l’obligació d’aplicar

les condicions laborals establertes pel darrer conveni

 el qual s’enquadra i desenvolupa la prestació contractual,

el que s’hi disposa. Si no hi ha conveni aplicable

pot fixar al plec unes condicionis laborals mínimes aplicables.

de mantenir la plantilla adscrita a la prestació

aquest efecte els licitadors han de manifestar mitjançant

persones treballadores que ocuparan per a l’execució 

expressada en hores de feina a l’any. Si la plantilla no 

 preveure un calendari amb indicació concreta

seva jornada anual de treball en hores de treball 

contracte. Aquesta clàusula s’ha d’exceptuar si la

per a l’execució del contracte és de caràcter variable

 usuàries o beneficiàries de la prestació. 

de garantir que l’oferta econòmica ha de ser adequada

cost derivat de l’aplicació del conveni sectorial que

preus/hora dels salaris recollits puguin ser inferiors

 Seguretat Social. 

licitadores que comptin amb 50 persones treballadores o

d’acreditar que està formada almenys per un 2% de

superior al 33%. Complementàriament o subsidiària 

alternatives previstes en la legislació vigent. 

dones  i homes 
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relacionats amb la 

contractual totes les 

laboral, de Seguretat 

persones treballadores 

d’aplicar a la plantilla 

conveni col·lectiu 

contractual, sense 

aplicable el departament 

aplicables. 

prestació al llarg de tota 

mitjançant declaració 

del contracte i la 

 és homogènia al 

concreta del nombre de 

 per persona, així 

la contractació de 

variable en funció de 

adequada perquè 

que correspongui, 

inferiors als preus/hora 

o més en el total 

de persones amb 

 es pot acreditar 



 

 

1. Les empreses licitadores

l’aplicació efectiva del Pla d’igualtat

igualtat efectiva de dones i homes.

2. L’empresa contractista

l’ocupació, la retribució, la promoció,

l’assetjament sexual a la feina,

familiar i laboral de les persones

amb la Llei orgànica 3/2007, de

3. A tota la documentació,

l’execució del contracte l’empresa

qualsevol imatge discriminatòria

amb valors d’igualtat, presència

identitats de gènere. 

 

e) Inserció laboral de persones

 

1. L’empresa adjudicatària

almenys un 10% de persones

2. Complementàriament

mitjançant el compromís de subcontractació

d’ocupació o una entitat la finalitat

idèntic percentatge respecte del

3. Si hi ha el deure de

l’execució del contracte impedeixen

comprometre’s a contractar 

baixes i substitucions que necessiti

4. S’entén per persones

-  persones amb

a la regulació d’empreses

-  persones inscrites

uns altres semblants 

-  persones amb

legislatiu 3/2015, de 23

l’Estratègia espanyola 

 

 

licitadores amb més 250 treballadors/res han d’acreditar

d’igualtat previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de

homes. 

contractista ha d’establir mesures que garanteixin la igualtat

promoció, la formació i la permanència, així com

feina, i mesures que afavoreixin la conciliació de 

persones treballadores adscrites a l’execució del contracte,

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones

documentació, publicitat, imatge o material que es generi

l’empresa contractista ha d’usar un llenguatge no

discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar

presència equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat

persones  amb dificultats d’accés al mercat laboral

adjudicatària ha d’adscriure i contractar per a l’execució

persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. 

Complementàriament o subsidiària l’adjudicatari pot acreditar-ne

subcontractació amb una empresa d’inserció, un

finalitat de la qual sigui la promoció de l’ocupació

del preu d’adjudicació del contracte. 

de subrogar el personal o altres circumstàncies que

impedeixen complir el percentatge assenyalat, l’empresa

 aquest perfil de persones en totes les noves

necessiti o es produeixin fins a aconseguir aquest percentatge.

persones amb dificultats d’accés al mercat laboral les següents:

amb els perfils assenyalats a la Llei 44/2007, de 13 de

d’empreses d’inserció 

inscrites als programes d’inserció laboral de l’Ajuntament

amb dificultats d’accés al mercat laboral, d’acord amb

23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la

 d’activació per a l’ocupació 
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d’acreditar el disseny i 

de març, per a la 

igualtat en l’accés a 

com la prevenció de 

 la vida personal, 

contracte, d’acord 

dones i homes. 

generi amb motiu de 

no sexista, evitar 

fomentar una imatge 

pluralitat de rols i 

laboral  

l’execució del contracte 

ne el compliment 

un centre especial 

l’ocupació protegida, per 

que en iniciar-se 

l’empresa ha de 

noves contractacions, 

percentatge. 

següents: 

de desembre, per 

ntament de Palma, o 

amb el Reial decret 

la Llei d’ocupació i 



 

f) Compliment de criteris

 

Les empreses licitadores

fabricaran tots els seus productes

respectant els drets laborals

estrictament les convencions

especialment: 

a) Les convencions

b) Les convencions

col·lectiva. 

c) La Convenció

masculina i la mà d’obra

d)La Convenció

condicions laborals per

nacional o origen social.

e) La Convenció

f)  La Convenció

de l’acció immediata per

 

g) Transparència i justícia

 

Tots els licitadors es 

transparència fiscal, per la qual

públic han de ser íntegrament

que en cap cas es puguin 

paradisos fiscals establerta per

través d’empreses filials. 

 

h) Criteris lingüístics  

 

1. L’empresa contractista

compliment del contracte i 

catalana. 

2. Així mateix, l’empresa

utilitzar el català als rètols, les

general que es derivin de l’execució

 
criteris  ètics 

licitadores es comprometen que si resulten adjudicatàries

productes o subministraments, i executaran la seva

laborals bàsics al llarg de tota la cadena de producció

convencions fonamentals de l’Organització Internacional

convencions 29 i 105, relatives a la supressió del treball forçat.

convencions 87 i 98, sobre llibertat sindical, d’associació

Convenció 100, sobre la igualtat de remuneració entre

d’obra femenina per un treball d’igual valor. 

Convenció 111, contra la discriminació en l’accés a 

per raons de raça, color, sexe, religió, opinió política,

social. 

Convenció 138, sobre l’abolició de l’explotació i el treball infantil.

Convenció 182, sobre la prohibició de les pitjors formes de

per a la seva eliminació. 

justícia  fiscal 

 comprometen a executar el contracte amb criteris

qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest

íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal

 utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país

per l’OCDE o la Comissió Europea, bé sigui de forma

 

contractista ha d’entregar tota la documentació tècnica 

 els treballs que siguin objecte d’aquest almenys

l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes

les publicacions, els avisos i d’altres comunicacions

l’execució de les prestacions objecte del contracte.
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adjudicatàries aportaran o 

seva obres o serveis 

producció i complint 

Internacional de Treball, 

forçat. 

d’associació i negociació 

entre la mà d’obra 

 ocupació i les 

política, extracció 

infantil. 

de treball infantil i 

criteris d’equitat i 

d’aquest contracte 

fiscal vigent, sense 

país de la llista de 

forma directa o a 

 requerida per al 

almenys en llengua 

subcontractistes han 

comunicacions de caràcter 

contracte. Si l’Ajuntament 



 

ho considera oportú, aplicant

lingüística, s’hi ha d’afegir el 

que s’hagin d’utilitzar perquè 

seu contingut i a l’ús d’una o diverses

3. En la prestació de

subministraments, l’empresa 

documentació dirigides a terceres

instruccions i manuals d’ús, l’etiquetatge

o ofereixen, i les comunicacions

residents a l’àmbit lingüístic català,

determinacions del plec de prescripcions

4. L’empresa contractista

se amb el públic tingui un coneixement

llengua les tasques d’atenció,

atesos en aquesta llengua. 

5. En tot cas, l’empresa

subjectes en l’execució del 

d’abril, de normalització lingüística

juliol, de modificació de la Llei

autònoma de les Illes Balears

3/1986, de 29 d’abril, de normalització

normalització lingüística de l’Ajuntament

1987 i modificat per acord plenari

 

 

CLÀUSULA VINT -I-CINQUENA. Drets i Obligacions de les Parts

 

25.1 Abonaments al contractista

 

El pagament del treball o servei s'efectuarà prèvia presentació de factura degudament 

conformada, i Acta de Recepció quan escaigui. 

Es pagarà un 20% a l’inici dels treballs

restant 50% amb l’entrega de

 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 

30 dies des de la data de la prestació. 

 
aplicant les previsions del Reglament municipal de

 castellà o altres llengües. A aquest efecte ha d’enviar

 la direcció tècnica del servei els doni la seva conformitat

diverses llengües. 

de serveis, la execució d’obres o la posada 

 contractista ha d’utilitzar almenys el català en les

terceres persones, la retolació, les comunicacions per

l’etiquetatge i l’embalatge dels productes o serveis

comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques

català, incloent les factures i altres documents de 

prescripcions tècniques particulars. 

contractista assumeix l’obligació que el personal que s’hagi

coneixement suficient de català per a dur a terme

d’atenció, informació i comunicació, i garantir així el dret dels

l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes

contracte a les obligacions derivades de la Llei

lingüística a les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2012,

Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública

Balears í per la Llei 1/2016, de 3 de febrer , de modificació

normalització lingüística a les Illes Balears, i del

l’Ajuntament de Palma, aprovat pel Ple del 24 

plenari de 28 de juny de 1990. 

CINQUENA. Drets i Obligacions de les Parts  

25.1 Abonaments al contractista  

pagament del treball o servei s'efectuarà prèvia presentació de factura degudament 

conformada, i Acta de Recepció quan escaigui.  

% a l’inici dels treballs, un 30% amb l’esborrany dels informes

restant 50% amb l’entrega dels informes definitius. 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 

30 dies des de la data de la prestació.  
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de normalització 

d’enviar els textos 

conformitat quant al 

 a disposició de 

les actuacions i la 

per megafonia, les 

s que produeixen 

físiques o jurídiques 

 tràfic, segons les 

s’hagi de relacionar-

terme en aquesta 

dels usuaris a ser 

subcontractistes queden 

Llei 3/1986, de 29 

9/2012, de 19 de 

pública de la comunitat 

modificació de la Llei 

del Reglament de 

 de setembre de 

pagament del treball o servei s'efectuarà prèvia presentació de factura degudament 

, un 30% amb l’esborrany dels informes i el 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 



 

La Fundació pagarà en un termini de 30

corresponent. 

 

D'altra banda, la Fundació

amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels tren

prestació del servei. 

 

25.2. Obligacions laborals, socials i de transparèn cia

 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Rei

29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i home

Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot 

cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballador

Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.

 

25.3. Obligacions essencials que poden ser causa de  resolució del contracte.

 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

a. El compliment de la proposta de l

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació. 

clàusules administratives particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials 

a l'execució del contracte. 

d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la n

vigent i en el pla de seguretat i salut.

e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

 

 
La Fundació pagarà en un termini de 30-60 dies des de la recepció de la factura 

la Fundació haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat 

amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la 

25.2. Obligacions laborals, socials i de transparèn cia  

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de 

Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.

ontractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot 

cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballador

Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació. 

25.3. Obligacions essencials que poden ser causa de  resolució del contracte.

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:

a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 

valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

particulars en relació amb la subcontractació. Les obligacions establertes en el present plec de 

clàusules administratives particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials 

d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la n

vigent i en el pla de seguretat i salut. 

e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 

l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 
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60 dies des de la recepció de la factura 

haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat 

ta dies següents a la 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de 

al decret Legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

s, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de 

Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l'execució del contracte. 

ontractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot 

cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 

25.3. Obligacions essencials que poden ser causa de  resolució del contracte.  

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 

b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives 

Les obligacions establertes en el present plec de 

clàusules administratives particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials 

d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa 

e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com 



 

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions co

l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el 

contracte, la següent informació:

 

25.4. Termini de garantia

 

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de sis 

comptar des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual la Fundació 

podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 

execució i compliment i a l'estipulat en el present Pl

Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs 

executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.

 

Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de

treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 

d'aquests. 

 

25.5 Despeses exigibles al contractista

 

Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i 

adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que 

resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 

assenyalin.  

 

 

 

 

 

CLÀUSULA VIGÉSIMOSEXTA. Subcontractació

 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 

contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

La subcontractació haurà de r

 

 
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, 

l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el 

contracte, la següent informació: 

25.4. Termini de garantia  

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de sis 

comptar des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual la Fundació 

podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 

execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec i en el de Prescripcions Tècniques. 

Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs 

executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 

Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els 

treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 

25.5 Despeses exigibles al contractista  

Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i 

cació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que 

resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 

CLÀUSULA VIGÉSIMOSEXTA. Subcontractació  

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 

contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
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ntractuals essencials, 

l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el 

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de sis mesos, a 

comptar des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual la Fundació 

podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 

ec i en el de Prescripcions Tècniques. 

Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs 

vicis o defectes en els 

treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena 

Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i 

cació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que 

resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 

contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 

se complint els requisits bàsics següents: 



 

a) Comunicació prèvia i per escrit a la Fundació de l'adjudicatari de les dades següents 

en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

-Identificació del subcontractista, amb les seves dades 

solvència. 

-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.

-Import de les prestacions a subcontractar.

 

b) No podrà subcontractar

amb l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per 

executar les prestacions concretes que se subcontracten.

 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 

treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els 

treballs en qüestió en compliment d

mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i fome

d'habitatges. 

 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de la Fundació, amb 

arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, 

sense que el coneixement per part de la Fundació de l'existència d

responsabilitat exclusiva del contractista principal.

 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 

que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la 

qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per 

garantir tal compliment, amb la factura a la Fundació deurà el contracti

del pagament dels treballs realitzats per la empresa subcontractada.

 

CLÀUSULA VINT -I-SETENA. Modificacions Contractuals Previstes

 

No se preveuen modificacions contractuals. 

 

 
a) Comunicació prèvia i per escrit a la Fundació de l'adjudicatari de les dades següents 

en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 

Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i 

Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

Import de les prestacions a subcontractar. 

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar 

ració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per 

executar les prestacions concretes que se subcontracten. 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 

ti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els 

treballs en qüestió en compliment d’allò establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de 

mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de la Fundació, amb 

arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, 

sense que el coneixement per part de la Fundació de l'existència de subcontractacions alteri la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 

que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre

qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per 

garantir tal compliment, amb la factura a la Fundació deurà el contractista aportar el justificant 

del pagament dels treballs realitzats per la empresa subcontractada. 

SETENA. Modificacions Contractuals Previstes

No se preveuen modificacions contractuals.  
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a) Comunicació prèvia i per escrit a la Fundació de l'adjudicatari de les dades següents 

de personalitat, capacitat i 

 

se amb persones o empreses inhabilitades per contractar 

ració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 

ti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que realitzin els 

en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de 

nt de la rehabilitació 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de la Fundació, amb 

arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, 

e subcontractacions alteri la 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per 

sta aportar el justificant 

SETENA. Modificacions Contractuals Previstes  



 

 

CLÀUSULA VIGESIMOCTAVA. Successió en la Persona 

 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 

subrogada en els drets i obligacions dimanant d'aquest, si es produ

exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a la Fundació qualsevol canvi que 

afecti la seva personalitat jurídica, suspenent

l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions 

de la subrogació. 

 

Si no pogués produir

contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant

efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

 

 

CLÀUSULA VINT -I-NOVENA. Cessió del Contracte

 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència 

que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament 

classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no

contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

 

 

CLÀUSULA TRENTENA. Penalitats per Incompliment

 

30.1 Penalitats per demora

 

 

CLÀUSULA VIGESIMOCTAVA. Successió en la Persona del Contractista

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 

subrogada en els drets i obligacions dimanant d'aquest, si es produeixen les condicions 

exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

És obligació del contractista comunicar fefaentment a la Fundació qualsevol canvi que 

afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a 

l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 

cte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant

efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.  

NOVENA. Cessió del Contracte  

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència 

que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament 

classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

CLÀUSULA TRENTENA. Penalitats per Incompliment  

30.1 Penalitats per demora  
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del Contractista  

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques 

d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà 

eixen les condicions 

exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

És obligació del contractista comunicar fefaentment a la Fundació qualsevol canvi que 

l còmput dels terminis legalment previst per a 

l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions 

se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el 

cte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els 

límits i requisits de l'article 214 de la 

a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  

del contracte  

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència 

que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament 

estar incurs en una causa de prohibició de 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública. 



 

L'adjudicatari queda obligat

terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, la Fundació podrà 

del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l’article 193.3 LCSP.

 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució 

parcial de les prestacions definides en 

la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

 

30.2 Penalitats per incompliment o compliment defec tuós de la prestació

 

Es consideren molt greu els incompliments 

condicions especials d'execució establerta en la clàusula 24 d'aquest plec de clàusules 

particulars. 

 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 

que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta 

convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització 

corresponent. 

 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la 

penalitats coercitives del 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia 

d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la 

infracció. 

 

L'incompliment per part del contractista 

en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 5% de l'import del 

subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.

 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualse

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre 

el 3 i 5 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.

 

 
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 

terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, la Fundació podrà optar indistintament per la resolució 

del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l’article 193.3 LCSP.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució 

parcial de les prestacions definides en el contracte, la Fundació podrà optar, indistintament, per 

la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

30.2 Penalitats per incompliment o compliment defec tuós de la prestació

Es consideren molt greu els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 

condicions especials d'execució establerta en la clàusula 24 d'aquest plec de clàusules 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 

da i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta 

convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la 

penalitats coercitives del 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia 

d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la 

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 26 

en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 5% de l'import del 

subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre 

el 3 i 5 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
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al compliment del termini d'execució del contracte i dels 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

optar indistintament per la resolució 

del contracte o per la imposició de les penalitats diàries previstes en l’article 193.3 LCSP. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució 

el contracte, la Fundació podrà optar, indistintament, per 

 

30.2 Penalitats per incompliment o compliment defec tuós de la prestació  

per part de l'adjudicatari de qualsevol de les 

condicions especials d'execució establerta en la clàusula 24 d'aquest plec de clàusules 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 

da i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta 

convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les 

penalitats coercitives del 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia 

d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la 

de les obligacions establertes en la clàusula 26 

en matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 5% de l'import del 

vols altra de les seves obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre 

el 3 i 5 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència. 



 

Les penalitzacions que s'imposin 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a la 

Fundació o a tercers amb dret a repetir contra la Fundació.

 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit 

entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense 

tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

 

30.3 Imposició de penalitats

 

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular

Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable del 

contracte i informe jurídic, pel Director de la Fundació.

 

 

CLÀUSULA TRIGÉSIMOPRIMERA. Resolució del Contracte

 

La resolució del contracte tindrà lloc 

en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

 

A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 

incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que 

faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 

contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 30. 

 

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a la F

el que excedeixin de l'import de la garantia.

 
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a la 

Fundació o a tercers amb dret a repetir contra la Fundació. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit 

entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense 

no ha complert l'adjudicatari. 

30.3 Imposició de penalitats  

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular

Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable del 

contracte i informe jurídic, pel Director de la Fundació. 

CLÀUSULA TRIGÉSIMOPRIMERA. 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 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

tracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 

incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que 

faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que 

contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 30. 

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a 

obligacions essencials per l'òrgan de contractació. 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a la F

el que excedeixin de l'import de la garantia. 
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a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a la 

d'aspectes de la seva oferta, la 

indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit 

entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense 

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. 

Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable del 

en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 

en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

tracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin 

incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que 

faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de 

contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 30.  

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 

les establertes com a 

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia 

definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a la Fundació, en 



 

 

 

CLÀUSULA TRIGÉSIMOSEGUNDA. Responsable del Contract e

 

 

L’òrgan de contractació serà la

Mallorca. 

En l'acord d'adjudicació del contracte es 

responsable de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

 

— Realitzar el seguiment materia

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.

— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el 

compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació 

o la realització de tràmits de tipus administratiu.

— Promoure les reunions que resultin ne

que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per 

l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 

del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar 

la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten 

inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 

casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 

adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 

procedir. 

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l'execució del contracte. 

 

 

CLÀUSULA TRIGESIMOTERCERA. Unitat encarregada del S eguiment i Execució

 

 

CLÀUSULA TRIGÉSIMOSEGUNDA. Responsable del Contract e 

L’òrgan de contractació serà la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a 

En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà la persona de la Fundació 

responsable de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constata que el 

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.

Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 

l, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el 

compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació 

o la realització de tràmits de tipus administratiu. 

Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident 

que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per 

l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament 

i de Contractes de les Administracions Públiques. 

Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 

del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar 

o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten 

inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 

casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 

doptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 

Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

CLÀUSULA TRIGESIMOTERCERA. Unitat encarregada del S eguiment i Execució
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Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a 

designarà la persona de la Fundació 

responsable de l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents: 

l de l'execució del contracte, per constata que el 

contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte. 

Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, 

l, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el 

compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació 

cessàries a fi de solucionar qualsevol incident 

que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per 

l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament 

Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment 

del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar 

o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten 

inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 

casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 

doptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 

Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

CLÀUSULA TRIGESIMOTERCERA. Unitat encarregada del S eguiment i Execució  



 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà 

Direcció___________________________________________.

 

 

CLÀUSULA TRIGESIMOCUARTA. Confidencialitat i tracta ment de dades

 

34.1 Confidencialitat

 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 

en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als 

quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada i

contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, 

mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb 

establert en la Llei Orgànica de Protec

2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

Un cop adjudicat el present contracte, s’haurà de signar el contracte d’encàrreg de 

tractament de dades corresponent.

 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 

encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del 

 

34.2 Tractament de Dades

 

Les dues parts queden informades que les dades de representants o persones de 

contacte en les mateixes, inclosos en et present contracte o facilitades entre elles amb motiu de 

la seva execució, seran incloses en sengles fitxers, titularitat de cada part, la finalitat és la 

gestió de la relació contractual. Cada part reconeix als titulars de tals dades la possibilitat 

d'exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'adjudicatari reconeix expressament que les dades a les quals tingui accés durant 

l'execució del contracte són d'exclusiva propietat de l'òrgan de contractació, per la qual cosa no 

podrà aplicar-o utilitzar-los amb fins diferents als previstos en el contrac

serveis. 

Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de l'òrgan de 

contractació, que podrà utilitzar

 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà 

___________________________________________. 

CLÀUSULA TRIGESIMOCUARTA. Confidencialitat i tracta ment de dades

34.1 Confidencialitat  

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 

en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als 

quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció 

contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, 

mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb 

en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 

2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).

l present contracte, s’haurà de signar el contracte d’encàrreg de 

tractament de dades corresponent. 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 

encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades.

34.2 Tractament de Dades  

Les dues parts queden informades que les dades de representants o persones de 

contacte en les mateixes, inclosos en et present contracte o facilitades entre elles amb motiu de 

oses en sengles fitxers, titularitat de cada part, la finalitat és la 

gestió de la relació contractual. Cada part reconeix als titulars de tals dades la possibilitat 

d'exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

adjudicatari reconeix expressament que les dades a les quals tingui accés durant 

l'execució del contracte són d'exclusiva propietat de l'òrgan de contractació, per la qual cosa no 

los amb fins diferents als previstos en el contracte de prestació de 

Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de l'òrgan de 

contractació, que podrà utilitzar-los, reproduir-los, modificar-los o divulgar-total o parcialment.
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat 

encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà Administració / 

CLÀUSULA TRIGESIMOCUARTA. Confidencialitat i tracta ment de dades  

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal 

en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als 

nclosa la protecció 

contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, 

mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò 

ció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 

2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). 

l present contracte, s’haurà de signar el contracte d’encàrreg de 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà 

tractament de les dades. 

Les dues parts queden informades que les dades de representants o persones de 

contacte en les mateixes, inclosos en et present contracte o facilitades entre elles amb motiu de 

oses en sengles fitxers, titularitat de cada part, la finalitat és la 

gestió de la relació contractual. Cada part reconeix als titulars de tals dades la possibilitat 

d'exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 

adjudicatari reconeix expressament que les dades a les quals tingui accés durant 

l'execució del contracte són d'exclusiva propietat de l'òrgan de contractació, per la qual cosa no 

te de prestació de 

Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de l'òrgan de 

total o parcialment. 



 

L'adjudicatari té l'obligació de respectar

de seguretat de la informació que estiguin inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Si l'adjudicatari accedís fortuïtament a informació de l'òrgan de contractació que no 

estigui relacionada amb l'objecte del contracte té obligació de guardar estricta confidencialitat 

sobre la mateixa i informar a l'òrgan de contractació sobre el fet esdevingut. L'adjudicatari haurà 

d'informar fefaentment al seu personal sobre aquesta obligació.

En el cas de subcontractacions, en els termes permesos per al present contracte, 

l'adjudicatari haurà de garantir el mateix grau de compliment de les obligacions i garanties de 

seguretat de la informació incloses en aquest plec.

En aquelles tasques en les que l'adjudicatari

de contractació, independentment d'on estigui allotjada, ha de respectar la legislació vigent en 

matèria de confidencialitat i seguretat de la informació i dels sistemes d'informació, i, en 

particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i l

lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga ta Directiva 95/46 / CE (Reglament 

general de protecció de dades); i altres disposicions que les desenvolupin o siguin d'aplicació 

en matèria de seguretat o confidencialitat.

 

Igualment, l'adjudicatari haurà de complir amb els aspectes que puguin estar recollits en 

el plec de prescripcions tècniques relatius a la seguretat de la informació i dels sistemes 

d'informació, i també resta obligat, en concret, a:

a) Guardar secret professional, no revelant 

un fi diferent a l'estipulat en aquest contracte, la informació que conegui durant l'execució del 

contracte. Aquesta obligació subsistirà encara després de finalitzar la prestació contractual.

b) No revelar ni compartir amb terceres persones credencials d'accés que li puguin ser 

assignades durant l'execució del contracte.

c) Respectar la legislació vigent en matèria de seguretat de la informació, així com les 

normes de seguretat o procediments de seguretat que l

tasques relacionades amb el compliment del contracte.

d) Respectar les clàusules específiques sobre seguretat de la informació i 

confidencialitat del present contracte.

e) Informar de forma fefaent al personal adscrit a l

compromisos. 

En tot cas, el responsable del contracte es reserva el dret de sol·licitar al personal de 

l'adjudicatari la signatura d'un document individual relatiu a aquests compromisos.

 
L'adjudicatari té l'obligació de respectar i complir els requisits en matèria de seguretat i 

de seguretat de la informació que estiguin inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Si l'adjudicatari accedís fortuïtament a informació de l'òrgan de contractació que no 

l'objecte del contracte té obligació de guardar estricta confidencialitat 

sobre la mateixa i informar a l'òrgan de contractació sobre el fet esdevingut. L'adjudicatari haurà 

d'informar fefaentment al seu personal sobre aquesta obligació. 

ntractacions, en els termes permesos per al present contracte, 

l'adjudicatari haurà de garantir el mateix grau de compliment de les obligacions i garanties de 

seguretat de la informació incloses en aquest plec. 

En aquelles tasques en les que l'adjudicatari necessiti accedir a informació de l'òrgan 

de contractació, independentment d'on estigui allotjada, ha de respectar la legislació vigent en 

matèria de confidencialitat i seguretat de la informació i dels sistemes d'informació, i, en 

ànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i l

lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga ta Directiva 95/46 / CE (Reglament 

general de protecció de dades); i altres disposicions que les desenvolupin o siguin d'aplicació 

en matèria de seguretat o confidencialitat. 

ari haurà de complir amb els aspectes que puguin estar recollits en 

el plec de prescripcions tècniques relatius a la seguretat de la informació i dels sistemes 

d'informació, i també resta obligat, en concret, a: 

a) Guardar secret professional, no revelant ni emprant en ús propi o de tercers, ni per a 

un fi diferent a l'estipulat en aquest contracte, la informació que conegui durant l'execució del 

contracte. Aquesta obligació subsistirà encara després de finalitzar la prestació contractual.

compartir amb terceres persones credencials d'accés que li puguin ser 

assignades durant l'execució del contracte. 

c) Respectar la legislació vigent en matèria de seguretat de la informació, així com les 

normes de seguretat o procediments de seguretat que la desenvolupin i que afectin a les 

tasques relacionades amb el compliment del contracte. 

d) Respectar les clàusules específiques sobre seguretat de la informació i 

confidencialitat del present contracte. 

e) Informar de forma fefaent al personal adscrit a l'execució del contracte sobre aquests 

En tot cas, el responsable del contracte es reserva el dret de sol·licitar al personal de 

l'adjudicatari la signatura d'un document individual relatiu a aquests compromisos.
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i complir els requisits en matèria de seguretat i 

de seguretat de la informació que estiguin inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Si l'adjudicatari accedís fortuïtament a informació de l'òrgan de contractació que no 

l'objecte del contracte té obligació de guardar estricta confidencialitat 

sobre la mateixa i informar a l'òrgan de contractació sobre el fet esdevingut. L'adjudicatari haurà 

ntractacions, en els termes permesos per al present contracte, 

l'adjudicatari haurà de garantir el mateix grau de compliment de les obligacions i garanties de 

necessiti accedir a informació de l'òrgan 

de contractació, independentment d'on estigui allotjada, ha de respectar la legislació vigent en 

matèria de confidencialitat i seguretat de la informació i dels sistemes d'informació, i, en 

ànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal; Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la 

lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga ta Directiva 95/46 / CE (Reglament 

general de protecció de dades); i altres disposicions que les desenvolupin o siguin d'aplicació 

ari haurà de complir amb els aspectes que puguin estar recollits en 

el plec de prescripcions tècniques relatius a la seguretat de la informació i dels sistemes 

ni emprant en ús propi o de tercers, ni per a 

un fi diferent a l'estipulat en aquest contracte, la informació que conegui durant l'execució del 

contracte. Aquesta obligació subsistirà encara després de finalitzar la prestació contractual. 

compartir amb terceres persones credencials d'accés que li puguin ser 

c) Respectar la legislació vigent en matèria de seguretat de la informació, així com les 

a desenvolupin i que afectin a les 

d) Respectar les clàusules específiques sobre seguretat de la informació i 

'execució del contracte sobre aquests 

En tot cas, el responsable del contracte es reserva el dret de sol·licitar al personal de 

l'adjudicatari la signatura d'un document individual relatiu a aquests compromisos. 



 

 

Les clàusules específiques per

Informació són les següents: 

a) Tot informe, dada o document qualificat de confidencial, que la Fundació hagi de 

transmetre a l'adjudicatari amb motiu de la prestació del servei contractat, inclosa 

relacionada amb tècniques o metodologies pròpies, només podrà ser utilitzada per aquest per 

tal indicat, responent, en conseqüència, dels danys i perjudicis que l'incompliment d'aquesta 

qüestió puguin derivar per la Fundació.

b) L'adjudicatari no podrà utilitzar per a si cap dada del treball contractat, ni publicar

total o parcialment, ni proporcionar a tercers d'alguna altra manera, ni utilitzar per a un altre fi 

diferent a l'estipulat en aquest contracte, sense autorització expressa de l'òrg

En tot cas, l'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 

l'incompliment d'aquesta obligació.

Un cop complerta la prestació contractual, l'adjudicatari haurà de retornar a l'òrgan de 

contractació qualsevol informació qualificada de confidencial a la qual hagi tingut accés durant 

la vigència del contracte i que resideixi sistemes o suports sota el seu control, i haurà de tornar 

o destruir qualsevol suport o document que la pugui contenir, llevat que hi hagi una

legal que exigeixi la seva conservació, i en aquest cas haurà d'estar degudament bloquejada. 

L'adjudicatari es compromet a observar el deure de secret professional respecte de les 

dades personals objecte de tractament, mantenint absoluta confide

Així mateix, es compromet a traslladar al personal que intervingui en el tractament d'aquestes 

dades, de la seva obligació de mantenir secret professional respecte dels mateixos i el seu 

deure de guardar-los. 

Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar la prestació contractual.

 

 

CLÀUSULA TRIGESIMOQUINTA. Règim Jurídic del Contrac te

 

Aquest contracte té caràcter privat i la seva preparació i adjudicació es regirà per 

l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic; en quan

normes de dret privat. 

L'ordre jurisdiccional contenciós

qüestions que suscitin amb la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la 

impugnació d'aquestes últimes es basi en l'incompliment del que estableixen els articles 204 i 

205 de la LCSP, quan s'entengui qu

 

Les clàusules específiques per a aquest contracte relatives a la confidencialitat de la 

 

a) Tot informe, dada o document qualificat de confidencial, que la Fundació hagi de 

transmetre a l'adjudicatari amb motiu de la prestació del servei contractat, inclosa 

relacionada amb tècniques o metodologies pròpies, només podrà ser utilitzada per aquest per 

tal indicat, responent, en conseqüència, dels danys i perjudicis que l'incompliment d'aquesta 

qüestió puguin derivar per la Fundació. 

i no podrà utilitzar per a si cap dada del treball contractat, ni publicar

total o parcialment, ni proporcionar a tercers d'alguna altra manera, ni utilitzar per a un altre fi 

diferent a l'estipulat en aquest contracte, sense autorització expressa de l'òrgan de contractació. 

En tot cas, l'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 

l'incompliment d'aquesta obligació. 

Un cop complerta la prestació contractual, l'adjudicatari haurà de retornar a l'òrgan de 

formació qualificada de confidencial a la qual hagi tingut accés durant 

la vigència del contracte i que resideixi sistemes o suports sota el seu control, i haurà de tornar 

o destruir qualsevol suport o document que la pugui contenir, llevat que hi hagi una

legal que exigeixi la seva conservació, i en aquest cas haurà d'estar degudament bloquejada. 

L'adjudicatari es compromet a observar el deure de secret professional respecte de les 

dades personals objecte de tractament, mantenint absoluta confidencialitat i reserva sobre ells. 

Així mateix, es compromet a traslladar al personal que intervingui en el tractament d'aquestes 

dades, de la seva obligació de mantenir secret professional respecte dels mateixos i el seu 

cions subsistiran fins i tot després de finalitzar la prestació contractual.

CLÀUSULA TRIGESIMOQUINTA. Règim Jurídic del Contrac te 

Aquest contracte té caràcter privat i la seva preparació i adjudicació es regirà per 

en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic; en quant als efectes i extinció, se regirà per les 

L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà competent per a resoldre les 

qüestions que suscitin amb la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la 

impugnació d'aquestes últimes es basi en l'incompliment del que estableixen els articles 204 i 

205 de la LCSP, quan s'entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d'una nova 
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a aquest contracte relatives a la confidencialitat de la 

a) Tot informe, dada o document qualificat de confidencial, que la Fundació hagi de 

transmetre a l'adjudicatari amb motiu de la prestació del servei contractat, inclosa la informació 

relacionada amb tècniques o metodologies pròpies, només podrà ser utilitzada per aquest per 

tal indicat, responent, en conseqüència, dels danys i perjudicis que l'incompliment d'aquesta 

i no podrà utilitzar per a si cap dada del treball contractat, ni publicar-

total o parcialment, ni proporcionar a tercers d'alguna altra manera, ni utilitzar per a un altre fi 

an de contractació. 

En tot cas, l'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 

Un cop complerta la prestació contractual, l'adjudicatari haurà de retornar a l'òrgan de 

formació qualificada de confidencial a la qual hagi tingut accés durant 

la vigència del contracte i que resideixi sistemes o suports sota el seu control, i haurà de tornar 

o destruir qualsevol suport o document que la pugui contenir, llevat que hi hagi una previsió 

legal que exigeixi la seva conservació, i en aquest cas haurà d'estar degudament bloquejada.  

L'adjudicatari es compromet a observar el deure de secret professional respecte de les 

ncialitat i reserva sobre ells. 

Així mateix, es compromet a traslladar al personal que intervingui en el tractament d'aquestes 

dades, de la seva obligació de mantenir secret professional respecte dels mateixos i el seu 

cions subsistiran fins i tot després de finalitzar la prestació contractual. 

Aquest contracte té caràcter privat i la seva preparació i adjudicació es regirà per 

en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

als efectes i extinció, se regirà per les 

serà competent per a resoldre les 

qüestions que suscitin amb la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la 

impugnació d'aquestes últimes es basi en l'incompliment del que estableixen els articles 204 i 

e aquesta modificació va haver de ser objecte d'una nova 



 

adjudicació. Serà igualment competent per resoldre els recursos interposats contra les 

resolucions que es dictin pels òrgans administratius de resolució dels recursos previstos en 

l'article 44 de la LCSP. 

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que se 

suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes, amb excepció de 

les modificacions contractuals esmentades en el paràgraf anterior.

 

 
adjudicació. Serà igualment competent per resoldre els recursos interposats contra les 

resolucions que es dictin pels òrgans administratius de resolució dels recursos previstos en 

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que se 

suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes, amb excepció de 

les modificacions contractuals esmentades en el paràgraf anterior. 
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adjudicació. Serà igualment competent per resoldre els recursos interposats contra les 

resolucions que es dictin pels òrgans administratius de resolució dels recursos previstos en 

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que se 

suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes, amb excepció de 



 

ANNEX

 

 

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. _______

seva participació en la licitació ________________________________, davant 

________________________

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de 

___________________. 

 

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

l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Eur

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de serveis, 

en concret: 

 

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

 

� Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que 

de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

 
� Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al c

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 di

amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al 

licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].

 

 
 

ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

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

seva participació en la licitació ________________________________, davant 

________________________ 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:  

Que es disposa a participar en la contractació del servei de 

Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 

l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de serveis, 

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 o professional. 

Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al c

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 indirecta poguessin sorgir del contracte, 

amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al 

[Solament en cas d'empreses estrangeres]. 
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: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a 

_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en 

____, a l'efecte de la 

seva participació en la licitació ________________________________, davant 

Que es disposa a participar en la contractació del servei de 

Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de 

l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

opeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de serveis, 

compta amb els requisits 

Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades 

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

recta o indirecta poguessin sorgir del contracte, 

amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al 



 

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

___________________________________.

 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 

què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 

adjudicatari del contracte o en qualsevol mome

 

QUART. Que si resulto

adscriuré a l’execució del contracte els mitjans personal i/o materials suficients per a això. 

 

I per deixar-ne constància, signo la 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

_________________________________. 

Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 

què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 

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

resulto titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa dedicaré o 

adscriuré a l’execució del contracte els mitjans personal i/o materials suficients per a això. 

ne constància, signo la present declaració. 
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Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a 

què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a 

nt en què sigui requerit per a això. 

l’oferta econòmicament més avantatjosa dedicaré o 

adscriuré a l’execució del contracte els mitjans personal i/o materials suficients per a això.  



 

ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICIT ADOR EN MATÈRIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

 

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

com a................................................ de l’empresa 

 

DECLAR QUE: 

 

- L’empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent.

- Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de 

feina. 

- Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar.

- Aportaré la llista dels

desenrotllament de l’activitat als centres de l’Ajuntament.

- Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 

conseqüència dels riscs de les activitats concurrents.

- Comunicaré qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat 

dels treballadors de las empreses presents al centre de treball.

- Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts 

anteriors abans de firmar el contr

- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades 

o altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius.

- Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aporta la documentació necessària o 

no complís la normativa vigent en matèria de prevenció.

 

..................,......d..................... de.......

 

Firma: 

 

 

 

 
ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICIT ADOR EN MATÈRIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS  

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

com a................................................ de l’empresa  ................................................................

compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent. 

Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de 

Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar.

Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugui originar en el 

desenrotllament de l’activitat als centres de l’Ajuntament. 

Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 

conseqüència dels riscs de les activitats concurrents. 

qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat 

dels treballadors de las empreses presents al centre de treball. 

Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts 

anteriors abans de firmar el contracte. 

Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades 

o altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius. 

Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aporta la documentació necessària o 

ativa vigent en matèria de prevenció. 

..................,......d..................... de....... 
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ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICIT ADOR EN MATÈRIA DE 

............................................................................. , 

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

Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de 

Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar. 

riscs específics que l’empresa pugui originar en el 

Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 

qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat 

Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts 

Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades 

Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aporta la documentació necessària o 


