
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ, EXPLOTACIÓ I 

MANTENIMENT DE LA CAFETERIA-RESTAURANT 

 

FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE PALMA 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE 

REGIR LA CONTRACTACIÓ DE CONCESSIÓ DEL MANTENIMENT, LA 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DE LA CAFETERIA-RESTAURANT 

Exp. 2021-01 

 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Obert. 

TRAMITACIÓ: Ordinària. 

NÚMERO DE SOBRES A PRESENTAR: 3. 

LICITACIÓ ELECTRÒNICA: Sí. 

REGULACIÓ HARMONITZADA: No subjecte a regulació harmonitzada. 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Comissió Executiva de la Fundació Es Balu-

ard Museu d’Art Contemporani de Palma. 

ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: Comis-

sió Executiva de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Pal-

ma. 

COORDINADOR RESPONSABLE: La Direcció de la Fundació. 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

La gestió, l'explotació comercial i el manteniment de la cafeteria-restaurant 

que és al Museu Es Baluard de Palma, ubicat a Plaça Porta Santa Catalina 10 

– 07012 Palma. 

 

El local que és l’objecte d’aquest contracte es lliurarà a l’adjudicatari en les 

condicions en que es trobi en el moment de l’inici del contracte. 

Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que originin les reformes i neteja 

necessàries per a la posada a punt del mateix. 

No es permet la cessió de la concessió. 

No hi ha divisió en lots. 
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PERFIL DEL CONTRACTANT: 

Pàgina web de la Fundació: 

https://www.esbaluard.org/ca/museu/perfil-del-contractant/ 

 

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 

Codi CPV: 55300000-3 Serveis de restaurant i de subministrament de men-

jars. 

 

https://www.esbaluard.org/ca/museu/perfil-del-contractant/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 

A.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ. 

A.1.- CÀNON MÍNIM ANUAL, A LICITAR: 103.200 Euros. 

A.2.- ALTRES SISTEMES DE DETERMINACIÓ DEL PREU: No es preveuen. 

A.3.- ALTRES CRITERIS AVALUABLES: Sí. 

A.4.- LOTS: No hi ha divisió en lots. 

A.5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.032.000.- Euros (IVA no inclòs). 

Contempla la possible pròrroga. 

A.6.- ESTUDI DE VIABILITAT: Annex III. 

 

B.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ANUALITATS. 

No escau. No hi ha despesa. 

 

C.- DURADA DEL CONTRACTE. 

DURADA: Cinc (5) anys. 

DATA D’INICI: La que en resulti fixada segons acord d'adjudicació. 

 

D.- ADMISSIÓ DE PRÒRROGA I CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ. 

Sí. Per un període igual a l’inicial: 5 anys. 

 

No es podrà cedir per cap concepte la concessió a tercers, ni cedir a un tercer 

els drets i obligacions dimanats de la concessió. 

En el cas de que l’adjudicatari sigui una societat de capital, no està permesa 

la transmissió per qualsevol títol de les accions o participacions socials. 

 

E.- TERMINI DE GARANTIA DEFINITIVA. 

1 mes comptador des del lliurament de claus a la Fundació, de conformitat 

amb el que es preveu per a la finalització del contracte. 

 

F.- IDENTIFICACIÓ. 

El licitador presentarà la documentació que acrediti la personalitat i capacitat. 

En tot cas s’aportarà fotocopia autoritzada NIF. 

 

Les persones jurídiques aportaran copia autentificada de l’escriptura de cons-

titució degudament inscrita en el Registre Mercantil i estatuts socials en vigor, 

que necessàriament han d’estar adaptats a la legislació vigent en el moment 

de la seva presentació. 

 

Quan es tracti d’una persona jurídica, s’aportarà l’escriptura pública o còpia 

autentificada, degudament inscrita al Registre Mercantil en la que sigui acredi-

tat que el firmant de la proposició econòmica té apoderament suficient per a 
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comparèixer a aquesta licitació i contractar en nom i representació de la per-

sona o entitat representada. 

 

G.- SOLVÈNCIA. 

 

G.1.- CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES: No s’exigeix. 

Sols als efectes d'acreditació de la solvència, el licitador pot presentar docu-

mentació acreditativa d'estar classificat com a contractista de Serveis al Grup 

M (serveis especialitzats), Subgrup 6 (Hosteleria i serveis de menjar), Catego-

ria 3 i aquesta classificació, junt amb una declaració responsable de la seva 

vigència, substituirà totes les solvències exigides a aquest plec. 

 

G.2.- MITJANS D'ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I 

FINANCERA. 

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se pel 

volum anual de negocis del licitador en el mateix àmbit del contracte, que re-

ferit a l’any de major volum de negocis dels darrers tres disponibles, haurà de 

ser igual o superior a 300.000 Euros. 

 

Aquesta solvència econòmica i financera s’acreditarà: 

- Persones jurídiques: Comptes anuals aprovades i dipositades en el 

Registre Mercantil. 

- Persones físiques: Declaració IRPF. 

- Resta d’entitats no obligades a formular comptes anuals: La presenta-

ció dels documents comptables i/o financers que puguin acreditar sufi-

cientment la seva solvència econòmica y financera. 

 

G.3.- MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA. 

La solvència tècnica de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant declaració 

responsable del licitador tot fent relació de les concessions obtingudes, feines 

o serveis realitzats del mateix tipus que el de l’objecte del contracte, per 

compte propi o aliè en els darrers cinc anys. 

En el cas d’empresa de nova creació (tindran aquesta consideració les que 

tinguin una antiguitat inferior a cinc anys) es podrà acreditar la solvència tèc-

nica amb una declaració responsable on s’indiqui la maquinària, material i 

equip tècnic del que disposarà per a l'execució del contracte. Sols l’empresa 

que en resulti proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la disposició 

efectiva d’aquests mitjans, adjuntant la documentació acreditativa pertinent, 

dins el termini de 10 dies hàbils del requeriment de documentació recollit a 

l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic per la que es transposen les Directives del Parlament Europeu i del 
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Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant 

esmentada LCSP). 

 

H.- REVISIÓ DE PREUS. 

Durant el període inicial de vigència del contracte, no es revisarà el cànon.  

En el cas de pròrroga del contracte, el cànon fixe serà revisat d’acord amb la 

variació interanual que hagi experimentat l’IPC estatal o l’índex estatal que el 

substitueixi, tenint en compte els 60 mesos posteriors al mes d’adjudicació del 

contracte, amb la limitació establerta a l’article 90.3 del Reial Decret Legislatiu 

3/2001. 

 

I.- GARANTIES. 

 

I.1.- PROVISIONAL: No. 

 

I.2.- DEFINITIVA: Sí. Import corresponent al DEU PER CENT del preu final 

(import calculat a partir de la totalitat del termini del contracte i possible pròr-

roga) ofert pel licitador que hagi presentat la millor oferta (IVA exclòs). 

Aquesta garantia podrà ser prestada en qualsevol de les formes admeses per 

l’art. 108.1 LCSP. No cabrà la prestació de la garantia en la forma regulada a 

l’apartat 2 de l’esmentat article. 

 

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. 

Lloc i forma són descrits a la clàusula 13.1. 

La licitació és electrònica. 

Les proposicions es presentaran a la Plataforma de Contractació del Sector 

Públic. 

El termini acabarà en el dia i hora que sigui publicat a l’esmentada Platafor-

ma. 

 

K.- VARIANTS. 

No s’admeten variants. 

 

L.- CIRCUMSTÀNCIES QUE DETERMINARAN L’ADJUDICACIÓ EN CAS 

D’IGUALTAT EN LES PROPOSICIONS. 

En el cas d’empat, la proposta de l’adjudicació es farà a favor de l’empresa 

que hagi acreditat que el nombre de treballadors amb discapacitat és superior 

al 2%. 

Si malgrat tot això encara persisteix la igualtat, l’adjudicatari serà seleccionat 

mitjançant un sorteig, que se durà a terme en un acte públic. 
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M.- PAGAMENT DEL CÀNON. ACTUALITZACIÓ. 

La renda que resulti de la licitació s’ha d’abonar mensualment i de forma anti-

cipada, (per mensualitats anticipades) junt amb l’IVA que sigui d’aplicació en 

cada moment. 

 

La renda anual juntament amb el seu IVA serà satisfeta mitjançant dotze 

mensualitats d’un mínim de 8.600 euros (més IVA) i feta efectiva entre els 

dies 1 a 5 de cada mes, a la c/c que designi la Fundació i, a continuació, pre-

sentarà el resguard acreditatiu de l’ingrés realitzat. 

 

Durant el període inicial de vigència del contracte, el Museu no revisarà el 

cànon.  

 

En el cas de pròrroga del contracte, el cànon fixe serà revisat per a tota la 

durada de la pròrroga d’acord amb la variació interanual que hagi experimen-

tat l’IPC estatal o l’índex estatal que el substitueixi, tenint en compte els 60 

mesos posteriors al mes d’adjudicació del contracte, amb la limitació establer-

ta a l’article 90.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2001. 

 

N.- SUBCONTRACTACIÓ. 

No es permet, atesa la simplicitat de les prestacions objecte del contracte. 

Si l’adjudicatari és persona jurídica NO està permesa la transmissió per qual-

sevol títol de les accions o participacions socials. 

 

O.- LLOC DE PRESTACIÓ. 

L'indicat al present plec i al de prescripcions tècniques. 

 

P.- PENALITATS. 

La imposició de penalitats per incompliments correspondrà a l’òrgan de 

contractació. 

 

a) Per incompliment molt greu:  

La Fundació podrà optar indistintament por la resolució del contracte o per la 

imposició de penalitats que com a regla general, serà un 5% de l’import de 

l’adjudicació del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació 

estimi que per la gravetat o la reiteració de l’incompliment, es pugui establir 

fins al del 10% de l’import de l’adjudicació del contracte. 

 

b) Per incompliment greu:  

Com a regla general, serà un 1% del pressupost del contracte, llevat que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que per la gravetat o la reiteració 

de l’incompliment, es pugui establir fins a un 5% de l’import de l’adjudicació 

del contracte. 

 

c) Per incompliment lleu: Apercebiment per escrit. 
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L’import de les penalitats econòmiques serà ingressat per l’arrendatària en el 

compte titularitat de la Fundació que comuniqui en el termini assenyalat en 

cada cas i podrà fer-se efectiu sobre la garantia que s’hagi constituït, havent 

l’arrendatària de respondre l’import total de la garantia a requeriment de 

l’òrgan competent i en el termini que aquest determini.  

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà a l’arrendatària de 

l’obligació que legalment té de reparació dels defectes.  

Les penalitats previstes en aquest plec s’entendran independents de les res-

ponsabilitats de caire civil, mercantil, administratiu, sanitari, tributari, penal, 

etc. en que incorri pels mateixos fets, i de l’obligació d’indemnitzar als usuaris 

i/o a la Fundació Es Baluard o tercers dels danys i perjudicis causats. 

 

Q.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 

No es permet la modificació del contracte. 

 

R.- CAUSES DE RESOLUCIÓ. 

A més de l’expiració del termini del contracte, la resolució, caducitat o rescat i 

demés causes legalment establertes, són causes de resolució, amb pèrdua 

de la fiança: 

 Que el concessionari no comenci la gestió i explotació dins els terminis 

establerts. 

 Que el concessionari no la reprengui immediatament si l'ha suspesa 

sense causa que ho justifiqui o l'abandoni. 

 L’incompliment de l'abonament del cànon per un termini superior a tres 

mesos. 

 L’incompliment de l'obligació de concertar les assegurances o la de-

mora en el pagament de les primes d'aquests. 

 La inobservança reiterada per part del concessionari de qualsevol de 

les condicions essencials del contracte. 

 La cessió a tercer els drets i obligacions que dimanen de la concessió, 

així com la transmissió per qualsevol títol de les accions o participaci-

ons socials, cas que l’adjudicatari del contracte fos una societat de ca-

pital, contravenint així la prohibició expressa feta a l’efecte. 

 La realització defectuosa de l’objecte del contracte, o incompliment del 

compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mit-

jans personals o materials suficients per fer-ho. 

 L’incompliment de les condicions especials d'execució del contracte 

establertes en la lletra M del Quadre de característiques del contracte 

d'aquest Plec. 

 L’incompliment de o compliment defectuós de la prestació si aquest 

n’afecta característiques que s’hagin tingut en compte per definir els 

criteris d’adjudicació. 

 L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambien-

tal, social o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret 
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nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret inter-

nacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat i en parti-

cular les establertes en l'Annex V de la LCSP, i, especialment, els 

incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'a-

plicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 

col·lectius que sigui greu i dolosa. 

 L’incompliment de l'obligació de proporcionar informació relativa a les 

relacions i condicions laborals dels treballadors. 

 L’incompliment adequat de l’obligació de conservar l’immoble. 

 

En tots aquests casos, la resolució i possible confiscació de la garantia no 

extingirà ni suposarà límit algun a la possibilitat de la Fundació de reclamar al 

contractista la totalitat dels danys i perjudicis ocasionats. 

 

S.- TERMINI DE RECEPCIÓ. 

Dins els deu dies hàbils següents a la finalització del termini de concessió es 

lliuraran a la Fundació les claus del local objecte del contracte i s'aixecarà 

Acta de Recepció. 

 

T.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. 

L’adjudicatari haurà de contractar, preferentment amb la mateixa companyia 

del Museu, pòlissa de responsabilitat civil general per 1.500.000,00 euros 

(cobrint la responsabilitat civil d’explotació, la responsabilitat civil locativa i la 

responsabilitat civil de productes que cobreixi els aliments i begudes submi-

nistrades) i pòlissa de comerç per 600.000,00 euros de contingut (mobiliari i 

instal·lacions) i de 600.000,00 euros de continent a primer risc, amb la condi-

ció de beneficiària a favor de la Fundació.  

 

A l’efecte, l’arrendatari entregarà prèviament a l’inici de la seva activitat les 

pòlisses amb les dites cobertures que haurà de mantenir durant tota la vigèn-

cia d’aquest contracte i, en el seu cas, pròrrogues. Es podrà exigir al conces-

sionari l’acreditació del estar al corrent de pagament en qualsevol moment de 

la durada de la concessió. 

 

Atès que es tracta d'una activitat que es duu a terme a un espai del que la 

Fundació en té l’ús, independentment de la garantia definitiva exigida, es tro-

ba adient exigir al concessionari aquesta cobertura, per respondre del danys i 

riscs que es poguessin produir i que resultin de la seva explotació. 

 

L’incompliment de les obligacions contingudes a aquest pacte és causa de 

resolució contractual. 

 

U.- PRESENTACIÓ DEUC, DE CARÀCTER OBLIGATORI. 

La documentació administrativa acreditativa dels requisits previs es presenta-

rà amb una declaració responsable ajustada al DEUC, Document Europeu 
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Únic de Contractació, que haurà d'estar signada i amb la corresponent identi-

ficació. 

Per tal de poder emplenar el Document Europeu Únic de Contractació 

(DEUC) s'adjuntarà a la publicació a la Plataforma de Contractació del Sector 

Públic (PLACE) de l’anunci de licitació, un model de DEUC en format editable 

per tal que es pugui emplenar pels licitadors. El DEUC ha de signar-se elec-

trònicament abans de pujar-ho a la Plataforma. 
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QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA 

GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA-RESTAURANT 

 

FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE PALMA 

 

I.- DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

 

1.- RELATIVA ALS CRITERIS TÈCNICS QUE REQUEREIXEN JUDICI DE 

VALOR. 

 

El licitador haurà de presentar, en el Sobre B.- PROPOSICIÓ RELATIVA A 

ASPECTES TÈCNICS PER A LA SEVA VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICIS 

DE VALOR, la proposició signada, segons el model de l’Annex I del plec. 

 

L’oferta haurà de ser signada per qui tingui poder suficient per fer-ho, i no ha 

de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta. 

S’entén que l’oferta s’ha presentat un cop contemplats tots els costs i tributs 

de tota classe. 

 

2.- RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 

MITJANÇANT FÓRMULES. 

 

El licitador haurà de presentar, en el Sobre C.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA I 

TÈCNICA PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES, la proposició signada, se-

gons el model de l’Annex II del plec. 

Aquesta no podrà ser inferior al tipus de licitació. L’oferta ha d’anar signada 

per qui tingui poder suficient per fer-ho, i no ha de contenir errors, omissions o 

obstacles per a una interpretació correcta. 

S’entén que l’oferta econòmica inclou totes les taxes i imposts, directes i indi-

rectes, i 

arbitris municipals que gravin l’execució del contracte. 

 

II.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE REQUEREIXEN JUDICIS DE VALOR. 

 

Puntuació: Fins a 41 punts que es descomponen en: 

 

L’adjudicatari haurà de presentar un document on es descrigui el projecte 

d’explotació, que ha d’estar format per 5 apartats estructurats con es defineix 

a continuació.  

 

Cadascun d’aquests apartats s’ha de presentar emprant l’Annex I al que ad-

juntarà un document explicatiu de com a màxim 5 fulls a doble cara (no es 

valoraran els fulls més enllà dels 5 esmentats), amb mida de font Arial 12, i un 
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annex amb les imatges gràfiques de suport, que no es comptarà dins del límit 

establert de 5 fulls per apartat.  

 

1.- Descripció de la proposta gastronòmica, fins a 12 punts.  

 

La proposta haurà de contemplar els següents: 

 

Requisits generals: 

 

 Servei ininterromput: Suggeriments de carta i productes de menjar i 

beure per a tota la franja horària.  

 

 Públics: Diferents opcions de plat del dia i carta per a tots els públics i 

per les diferents restriccions alimentaries. Es valoraran idees 

vegetarianes i veganes, així com propostes gastronòmiques que 

tinguin en compte una dieta nutricionalment equilibrada. Es valorarà 

també una carta que tingui en compte el públic infantil.  

 

 Productes: Propostes de productes, proveïdors i marques de menjar 

local (donant en la mesura del possible prioritat a proveïdors locals), 

frescs i la introducció d’aliments bàsics i manufacturats d’agricultura 

ecològica i/o de comerç just, productes de temporada i de proximitat. 

Una selecció de productes (també pel que fa als vins o altres begudes) 

que destaqui per ser una oferta selectiva, on es prioritzen productes 

de qualitat, artesans i ecològics, amb l’objectiu de diferenciar-se 

d’altres comerços de la zona. 

Es tindrà en compte que els àpats siguin naturals i, si és possible, rea-

litzats al moment. 

 

 Formats:  Una proposta d’acord amb les tendències gastronòmiques 

del moment.  

 

 Carta dinàmica: Idees per a diferents èpoques i moments del any, així 

com accions relacionades amb l’activitat del museu (p. ex. franges 

horàries, dies de la setmana, època de l’any, exposicions en curs, 

campanyes de dinamització). 

 

 Serveis de càtering: Proposta de serveis de càtering oferts de caràcter 

protocol·lari o representatiu. Suggeriments de còctel, finger food, 

sopars de gala i altres que l’oferent consideri adients tot tenint en 

compte la importància que s’esmenta a l’anterior apartat III sobre la 

justificació de la contractació. 

 

Punts mínims a contemplar:  

 

 Concepte: Explicació del concepte del bar-cafeteria.  
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 Carta: Detall de la proposta tenint en compte el següents moments del 

dia: 

 3 propostes per la carta d’esmorzar (3 de menjar i 3 de beure).  

 3 propostes per la carta entre àpats (3 de menjar i 3 de beure).  

 3 propostes de plat del dia (3 de menjar i 3 de beure). 

 

 Ingredients i marques: Descriure i justificar la selecció d’ingredients i 

marques emprades per cadascun dels plats de les cartes definides en 

el punt anterior.  

 

 Presentació de plats: Proposta de presentació per cadascun dels plats 

de les cartes definides en el punt de la carta. La presentació es podrà 

fer a través d’imatges gràfiques.  

 

Les propostes es valoraran con a EXCEL·LENTS, ACCEPTABLES o 

DEFICIENTS.  

 

Les EXCEL·LENTS seran puntuades amb 12 punts, les ACCEPTABLES amb 

6 punts i les DEFICIENTS amb 0 punts.  

 

Per ser considerades EXCEL·LENTS, les propostes hauran de respondre 

amb solidesa als requisits generals i punts a contemplar definits més amunt, 

alhora que hauran de ser realistes, viables, complir amb els requeriments de-

finits als plecs i aportar creativitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a ACCEPTABLES les propostes que, tot i respondre 

amb solidesa als requisits generals i punts a contemplar definits més amunt, 

així com als requeriments definits als plecs, tenen lleus deficiències en quant 

al seu realisme, viabilitat, i/o a la seva aportació de creativitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a DEFICIENTS les propostes que no responguin 

amb solidesa als requisits generales i punts a contemplar definits més amunt 

i/o tinguin greus deficiències en quant al seu realisme, viabilitat, compliment 

dels requeriments definits als plecs i/o a la seva aportació de creativitat i quali-

tat.  

 

2.- Proposta d’atenció al client, fins a 8 punts.  

 

La proposta haurà de descriure com l’adjudicatari donarà el servei i l’atenció 

al client per tal de garantir un alt nivell de qualitat, tenint en compte que un 

element clau de l’èxit del projecte és la qualitat del servei i que el bar-cafeteria 

del Museu vol ser un referent en quant a atenció dins de la ciutat.  

 

La proposta haurà d’incloure un procediment d’atenció al client que l’empresa 

utilitzarà per a mantenir aquest estàndard de qualitat i que ha d’incloure els 
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conceptes en concret que reforcen un bon servei aplicat a cada una de les 

fases d’acolliments amb el client: benvinguda, atenció, facturació i comiat.  

 

A banda, la proposta ha de descriure la metodologia per a garantir les neces-

sitats reals i poder cobrir puntes de servei, baixes i períodes de vacances.  

 

Les propostes es valoraran con a EXCEL·LENTS, ACCEPTABLES o 

DEFICIENTS.  

 

Les EXCEL·LENTS seran puntuades amb 8 punts, les ACCEPTABLES amb 4 

punts i les DEFICIENTS amb 0 punts. 

 

Per ser considerades EXCEL·LENTS, les propostes hauran de respondre 

amb solidesa als requisits definits més amunt, alhora que hauran de ser rea-

listes, viables, complir amb els requeriments definits als plecs i aportar creati-

vitat i qualitat.  

 

Seran considerades ACCEPTABLES les propostes que, tot i respondre amb 

solidesa als requisits definits més amunt i als requeriments definits als plecs, 

tenen lleus deficiències en quant al seu realisme, viabilitat i/o a la seva apor-

tació de creativitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a DEFICIENTS les propostes que no responguin 

amb solidesa als requisits definits més amunt i/o tinguin greus deficiències en 

quant al seu realisme, viabilitat, compliments dels requeriments definits als 

plecs i/o a la seva aportació de creativitat i qualitat.  

 

3.- Proposta de parament, posada en escena, uniformes i ambientació, fins a 

8 punts.  

 

L’adjudicatari haurà de presentar un proposta de parament, posada en esce-

na, uniformes i ambientació que recolzi la identitat del bar-cafeteria. 

 

La proposta ha d’incloure propostes concretes  de parament i elements deco-

ratius, amb fotografies dels elements decoratius proposats o de dissenys 

semblants, i que ha de contemplar el següent: 

 

 Parament: proposta concreta de com a mínim 3 opcions de parament, 

com per exemple, tasses o gots per les begudes calentes, plat utilitzat 

pel plat del dia i esmorzar, copes pel vi. Es valorarà l’ús d’articles, 

materials i productes ecològics en la vaixella, la coberteria i el 

parament de taules. 

 

 Posada en escena: es valorarà rebre 3 fotografies de propostes de 

presentació de plats: plat del dia, berenar i plats.  
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 Uniformes: Proposta de 2 uniformes per els cambrers que recolzin la 

identitat del bar-cafeteria i siguin coherents amb el concepte d’espai i 

cuina (tipus de model, teixits, disseny, colors). 

 

 Ambientació: Es valorarà una ambientació que estigui en coherència 

amb la imatge i identitat del bar-cafeteria i el entorn on són ubicats. 

Proposta de distribució-decoració de les diferents zones de l’espai, 

tant pel que fa als espais destinats al públic com pel que fa als que 

s’han de dedicar a cuina o treball en general. 

 

Les propostes es valoraran com a EXCEL·LENTS, ACCEPTABLES o 

DEFICIENTS.  

 

Les EXCEL·LENTS seran puntuades amb 8 punts, les ACCEPTABLES amb 4 

punts i les DEFICIENTS amb 0 punts. 

 

Per ser considerades EXCEL·LENTS, les propostes hauran de respondre 

amb solidesa als requisits definits més amunt, alhora que hauran de ser rea-

listes, viables, complir amb els requeriments definits als plecs i aportar creati-

vitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a ACCEPTABLES les propostes que, tot i respondre 

amb solidesa als requisits definits més amunt i als requeriments definits als 

plecs, tenen lleus deficiències en quant al seu realisme, viabilitat, i/o a la seva 

aportació de creativitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a DEFICIENTS les propostes que no responguin 

amb solidesa als requisits definits més amunt i/o tinguin greus deficiències en 

quant al seu realisme, viabilitat, compliment dels requeriments definits las 

plecs i/o a la seva aportació de creativitat i qualitat.  

 

4.- Descripció del projecte de comunicació, difusió i dinamització, fins a 7 

punts.  

 

En aquest punt es valorarà la proposta de comunicació, que ha d’estar aline-

ada amb la imatge del Museu. 

 

L’adjudicatari haurà de presentar una proposta que inclourà: 

 

 Identitat: una proposta d’aplicació del nom de la cafeteria amb 

exemples d’aplicacions gràfiques (serveis, carta, uniformes).  

 

 Comunicació i difusió: proposta de pla de comunicació del bar-

cafeteria alineada amb la  imatge del Museu i amb els requisits definits 

al Plec Tècnic, així com la descripció del to dels missatges i 

d’exemples de post a xarxes socials.  
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 Web 

 Descripció de l’estructura i continguts que inclourà el site per 

presentar l’espai, els serveis i l’oferta de la cafeteria.  

 Característiques tècniques del web. Descripció del site 

assegurant que acompleix els requeriments mínims al plec 

tècnic.  

 Es valorarà disseny adaptatiu (responsive desing) i ésser 

accessible (acomplint els estàndards W3C i d’accessibilitat 

WAI en un nivell AA).  

 

 Dinamització: Suggeriments d’accions i/o activitats concretes per la 

dinamització del servei que tinguin en compte el to i la programació del 

Museu i que aportin valor als diferents públics.  

 

Les propostes es valoraran com a EXCEL·LENTS, ACCEPTABLES o 

DEFICIENTS.  

 

Les EXCEL·LENTS seran puntuades amb 7 punts, les ACCEPTABLES amb 

3,5 punts i les DEFICIENTS amb 0 punts.  

 

Per ser considerades EXCEL·LENTS, les propostes hauran de respondre 

amb solidesa als requisits definits més amunt, alhora que hauran de ser rea-

listes, viables, complir amb els requeriments definits als plecs i aportar creati-

vitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a ACCEPTABLES les propostes que, tot i respondre 

amb solidesa als requisits definits més amunt i als requeriments definits als 

plecs, tenen lleus deficiències en quant al seu realisme, viabilitat, i/o a la seva 

aportació de creativitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a DEFICIENTS les propostes que no responguin 

amb solidesa als requisits definits més amunt i/o tinguin greus deficiències en 

quant al seu realisme, viabilitat, compliment dels requeriments definits las 

plecs i/o a la seva aportació de creativitat i qualitat.  

 

5.- Proposta de metodologia pera a la bona gestió i coordinació dels equips, 

fins a 6 punts.  

 

L’adjudicatari haurà de presentar una proposta sobre la metodologia a seguir 

per a garantir la bona gestió i coordinació dels equips, tenint en compte els 

requeriments definits als plecs, i per una bona resolució del servei.  

 

La proposta haurà d’incloure:  

 

 Pla de gestió de l’equip: una descripció detallada de la direcció, 

coordinació i supervisió de l’equip.  
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 Metodologia a seguir per al bon traspàs d’informació entre la direcció 

de l’adjudicatari i l’equip del bar-cafeteria.  

 Pla de formació dels equips, detallant els cursos específics.  

 Descripció d’accions i/o d’activitats realitzades per l’empresa amb 

l’objectiu de mantenir un equip altament motivat.  

 Pla de gestió dels riscos, amb la descripció dels processos 

d’identificació, valoració, generació de contramesures, seguiment i 

control dels riscos.  

 

Les propostes es valoraran com a EXCEL·LENTS, ACCEPTABLES o 

DEFICIENTS.  

 

Les EXCEL·LENTS seran puntuades amb 6 punts, les ACCEPTABLES amb 3 

punts i les DEFICIENTS amb 0 punts.  

 

Per ser considerades EXCEL·LENTS, les propostes hauran de respondre 

amb solidesa als requisits definits més amunt, alhora que hauran de ser rea-

listes, viables, complir amb els requeriments definits als plecs i aportar creati-

vitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a ACCEPTABLES les propostes que, tot i respondre 

amb solidesa als requisits definits més amunt i als requeriments definits als 

plecs, tenen lleus deficiències en quant al seu realisme, viabilitat, i/o a la seva 

aportació de creativitat i qualitat.  

 

Seran considerades com a DEFICIENTS les propostes que no responguin 

amb solidesa als requisits definits més amunt i/o tinguin greus deficiències en 

quant al seu realisme, viabilitat, compliment dels requeriments definits las 

plecs i/o a la seva aportació de creativitat i qualitat.  

 

III.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES. 

 

Puntuació: Fins a 59 punts. 

 

1.- Per la millora dels cànon anual fixat als Plecs, fins a 35 punts. 

 

Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més alta. La resta d’ofertes es valo-

raran de forma proporcional seguint la següent fórmula:  

<<(Import de l’oferta – cànon anual fixat als Plecs) / (Import de l’oferta més 

alta - cànon anual fixat als Plecs) 

I el resultat d’aquest càlcul es multiplicarà per 35 per tal de determinar els 

punts finalment obtinguts>>. 

 

El cànon anual fixat als plecs és de 103.200 Euros (sense contemplar IVA), 

amb una facturació mensual de 8.600 Euros (en aquesta xifra no s’ha inclòs 

IVA).  
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2.- Ampliació de l’horari del bar-cafeteria, fins a 9 punts.  

 

Les franges horàries que poden ser ampliades a efectes de valoració (sempre 

per hores senceres i les fraccions no es tindran en consideració) són les se-

güents: 

 

 De dimarts a divendres, de 10h a 20h. 

 Dissabtes, de 10h a 20 h. 

 Diumenges, de 10h a 15h. 

 

A partir de les franges anteriors, les ampliacions que es valoraran són les se-

güents:  

 

 Ampliació 

màxima 

Valoració 

per hora 

ampliada 

Valoració mà-

xima possible 

a obtenir 

De dimarts a dissabtes, a partir 

de les 9 h (de 9h a 10h). 

1h 4 punts 4 punts 

Divendres, dissabtes i vigílies 

de festius, fins a les 22 h. 

2 h 1 punt 2 punts 

Diumenges, fins a les 16h. 1h 3 punts 3 punts 

 

3.- Per oferir descomptes pels (i) Treballadors i Personal del Museu, (ii) Amics 

del museu i (iii) Comandes especials, fins a 10 punts. 

 

Es valorarà l’increment del percentatges de descompte mínims establerts als 

plecs i recollits a la taula següent.  

 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’increment més alt de cada tipologia i 

s’assignaran 0 punt a les ofertes que no incrementin el percentatge mínim de 

descompte detallat a la taula següent. 

 

La resta d’increments es puntuaran de manera proporcional per cada tipologia 

per aplicació de la següent fórmula: 

 

Puntuació del descompte ofert = (Puntuació Màxima x Oferta) / Millor oferta 
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Tipologia Percentatge 

de descompte 

mínim 

Valoració mà-

xima 

Treballadors i Personal del Museu  10% Fins a 5 punts 

Comandes de menjar i beure per reuni-

ons del museu i càtering per les activitats 

pròpies del Museu 

10% Fins a 3 punts 

Amics del Museu 10% Fins a 2 punts. 

 

4.- Per l’aplicació de mesures de caràcter social, fins a 5 punts. 

 

Es valoraran aquestes mesures de caràcter social perquè afecten directament 

a les condicions laborals del personal adscrit i en conseqüència poden tenir 

una incidència directa en l’atenció al client i en la qualitat de la prestació del 

servei.  

 

a) Si l’empresa acredita que disposa d’un Protocol per a la prevenció, la 

detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i 

d’assetjament per raó de sexe, aprovat a la data fi del termini de 

presentació d’ofertes, 2,5 punts.  

 

b) Si l’empresa acredita que disposa d’un Pla d’igualtat entre homes i 

dones, aprovat a la data fi del termini de presentació d’ofertes, 2,5 

punts.  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL 

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 

CAFETERIA-RESTAURANT 

 

FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE PALMA 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS. 

 

1. Objecte del contracte. 

L’objecte del contracte és la concessió de la gestió, explotació comercial i 

manteniment de la cafeteria-restaurant que és al Museu Es Baluard de Palma, 

ubicat a Plaça Porta Santa Catalina 10 – 07012 Palma. 

L’execució de l’objecte del contracte ha d’adequar-se a les condicions que 

figuren en el contracte, en aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques 

documents que tenen caràcter contractual. 

 

2.- Òrgan de contractació. 

2.1.- L’òrgan de contractació és la Comissió Executiva de la Fundació Es Ba-

luard Museu d’Art Contemporani de Palma. 

 

2.2.- L’òrgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte correspo-

nent i, en conseqüència, té les prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dub-

tes que ofereix el compliment, modificar-lo, acordar-ne la resolució i 

determinar-ne els efectes, tot amb subjecció a la normativa aplicable.  

 

3.- Règim jurídic i jurisdicció. 

3.1.- Règim jurídic. 

La Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma és una entitat 

del sector públic, poder adjudicador no administració pública, pel que el règim 

jurídic del contracte és el definit a l’article 26.3 LCSP. 

 

3.2.- Jurisdicció. 

Per aquesta mateixa raó de no ser administració pública i sí entitat del sector 

públic poder adjudicador, la jurisdicció serà la que resulti de l’aplicació de l’art. 

27 LCSP. 

  

4.- Capacitat per contractar. 

4.1.- Poden contractar amb la Fundació les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres que, amb plena capacitat d’obrar, no es trobin 

compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la 

LCSP 9/2017. 

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les 

prestacions dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit 
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d’activitat que, d’acord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin pro-

pis, i han de disposar d’una organització amb elements personals i materials 

suficients per a l’execució deguda del contracte. 

S’acreditarà la capacitat d’obrar en els termes establerts en la clàusula 14 

d’aquest Plec. 

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea tenen 

capacitat per contractar sempre que, d’acord amb la legislació de l’Estat en el 

qual estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que 

constitueix l’objecte del contracte. 

Poden contractar amb la Fundació unions d’empresaris que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització en 

escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el contracte al seu favor. 

 

4.2.- Per contractar amb la Fundació, les persones físiques o jurídiques han 

d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica professional 

d’acord amb lo exigit a la LCSP 9/2017. 

 

4.3.- Els empresaris han de comptar amb l’habilitació empresarial o professio-

nal que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació 

objecte del contracte. 

 

4.4.- No poden concórrer a la licitació les empreses que han participat en 

l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris 

d’aquest contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restricci-

ons a la lliure concurrència o pugui suposar un tracte privilegiat respecte de la 

resta de les empreses licitadores. 

 

A l'efecte de garantir el principi d'igualtat de tracte i evitar el falsejament de la 

competència, l'òrgan de contractació prendrà les mesures adequades de con-

formitat amb l'article 70 de la LCSP. 

 

4.5.- Les persones que contractin amb la Fundació podran fer-ho per si matei-

xes o mitjançant la representació de persones degudament facultades per fer-

ho. 

 

4.6.- Si durant la tramitació del procediment i abans de l’adjudicació es produ-

eix l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escis-

sió o per la transmissió del seu patrimoni empresarial, la succeirà en la seva 

posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la be-

neficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni, sempre que compleixi les 

condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la 
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solvència en les condicions exigides en aquest Plec per participar en el pro-

cediment d’adjudicació. 

En el cas que es produeixi la modificació de la composició d'una unió tempo-

ral d'empreses, aquesta quedarà exclosa del procediment. No tindrà la consi-

deració de modificació de la composició l'alteració de la participació de les 

empreses sempre que es mantingui la mateixa classificació. Quedarà exclosa 

també del procediment d'adjudicació del contracte una unió temporal d'em-

preses quan alguna o algunes de les empreses que la integrin quedés culpa-

ble en prohibició de contractar. 

Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d'activi-

tat que siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió 

temporal no impediran la continuació d'aquesta en el procediment d'adjudica-

ció. En el cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària 

de l'escissió o la adquirent de la branca d'activitat no siguin empreses inte-

grants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, 

no estiguin culpables en prohibició de contractar i que es mantingui la solvèn-

cia i la capacitat exigides. 

Quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, de conformitat amb l'arti-

cle 65.1, segon paràgraf, de la LCSP, se li requereixin al contractista determi-

nats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 

sistema de finançament o uns altres per poder participar en el corresponent 

procediment d'adjudicació, el licitador haurà de presentar en el sobre de la 

documentació general una declaració en la qual manifesti que compleix amb 

aquests requisits, i, en cas que resulti proposat adjudicatari del contracte, 

acreditar-los efectivament. 

 

5.- Solvència. 

5.1.- La solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigible en 

aquest contracte, s’ha d’acreditar pels mitjans que s’indiquen en la lletra G del 

Quadre de característiques del contracte, en la qual consten els criteris de 

selecció dels licitadors que poden accedir a l’adjudicació d’aquest contracte. 

 

5.2.- Els certificats de classificació o documents similars que hagin estat ex-

pedits per estats membres de la Unió Europea a favor dels seus propis em-

presaris constituiran una presumpció d’aptitud en els termes ressenyats en 

l’article 97 de la LCSP. 

 

5.3.- Per acreditar la solvència necessària per subscriure el contracte, 

l’empresari podrà basar-se en la solvència i els mitjans d’altres entitats, inde-

pendentment de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre que 

demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests 

mitjans. 
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En tot cas, la integració de solvència amb mitjans externs estarà subjecta al 

que es disposa en l'article 75 LCSP. 

 

5.4.- L’òrgan de contractació pot demanar als licitadors els aclariments sobre 

els certificats i els documents presentats que estimi pertinents, o requerir-los 

perquè presentin altres de complementaris. 

 

6. Pressupost de licitació. 

6.1.- El pressupost de licitació anual que ha de servir de base per al paga-

ment del cànon d'explotació d'aquesta concessió, figura en la lletra A del 

Quadre de característiques del contracte i no podrà ser inferior a aquesta 

quantitat la que l'adjudicatari es comprometi a satisfer. Sí que podrà ser modi-

ficat a l’alça com a conseqüència de la licitació. 

El pressupost de licitació és adequat als preus del mercat i s'ha determinat 

tenint en compte els costos directes, indirectes i altres eventuals despeses. 

 

Així mateix s’ha tingut en compte de forma principal l’estudi executat per “Ta-

saciones Inmobiliarias, SAU” (TINSA) sobre la renda de mercat de data 24 

maig 2021. 

Atès que es tracta d’un lloguer d’un immoble, es considera que aquest infor-

me de mercat acompleix millor la finalitat de subministrament als possibles 

licitadors del valor objectiu del bé i de les condicions en que es pot explotar, 

raó per la que s’ha optat per posar a la seva disposició aquest informe i no 

una estimació que difícilment potser ajustada u objectiva ja que -en definitiva- 

el rendiment depèn no tant del càlcul com de l’activitat que efectivament es 

porti a terme per l’adjudicatari. 

 

6.2.- El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb l’article 101 de 

la LCSP, és el que figura en la lletra A del Quadre de característiques del con-

tracte. Aquesta informació ha estat obtinguda a partir del càlcul fet a l’estudi 

abans esmentat i que s’incorpora a aquest plec com Annex III. 

 

7.- Explotació, cànon i revisió. 

Les activitats consignades a l’objecte del contracte dels Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, seran les úni-

ques que podrà ser objecte d'explotació comercial. 

Es considerarà com a cànon que ha de satisfer el concessionari a la Fundació 

que resulti de l'adjudicació definitiva de la licitació. 

El cànon, per la seva especial característica de renda es troba subjecte a 

l’IVA. 

Durant el període inicial de vigència del contracte, el Museu no revisarà el 

cànon.  
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En el cas de pròrroga del contracte, el cànon fixe serà revisat d’acord amb la 

variació interanual que hagi experimentat l’IPC estatal o l’índex estatal que el 

substitueixi, tenint en compte els 60 mesos posteriors al mes d’adjudicació del 

contracte, amb la limitació establerta a l’article 90.3 del Reial Decret Legislatiu 

3/2001. 

 

8.- Durada del contracte. Termini d’execució. 

La durada del contracte és el que figura en la lletra C del quadre de caracte-

rístiques del contracte. 

 

9.- Revisió de preus. 

El sistema o fórmula de revisió de preus aplicable a aquesta contractació, així 

com el sistema d’aplicació, s’indiquen en la lletra H del Quadre de caracterís-

tiques del contracte. 

 

II.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

10.- Procediment d’adjudicació i tramitació. 

L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert, de 

conformitat amb el que estableixen els articles 156 a 158 de la LCSP. 

El contracte s’adjudicarà prenent com a base els criteris d’adjudicació que 

s’indiquen en el Quadre de criteris d’adjudicació del contracte. 

La tramitació del procediment serà ordinària. 

La presentació d'ofertes es durà a terme utilitzant mitjans electrònics, tal i com 

s’indica a la Portada d'aquest Plec i d'acord amb l'establert en la clàusula 12.1 

d'aquest Plec i en la lletra J del Quadre de característiques del contracte. 

Les notificacions i comunicacions referides a la present contractació es realit-

zaran, amb caràcter general, per mitjans exclusivament electrònics, a través 

de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

En tot cas, els licitadors hauran d'indicar a la declaració responsable l'adreça 

de correu electrònic habilitada en la qual efectuar notificacions electròniques. 

En qualsevol moment del procediment els licitadors podran comunicar la mo-

dificació d'aquesta adreça. 

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes 

que preveu l’article 41.3 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú, serà de deu dies, llevat del cas en què es notifiqui 

l’adjudicació del contracte, en què serà de cinc dies. 

 

11.- Garantia provisional. 

 No s’exigeix garantia provisional. 
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12.- Proposicions dels interessats. 

12.1.- Les proposicions s’han de presentar en la forma indicada en aquesta 

clàusula i en les clàusules 13 i 14, ja sigui per mitjans electrònics. 

La forma de presentació d'ofertes en el present contracte tindrà lloc per licita-

ció electrònica: les proposicions es presentaran necessàriament per mitjans 

electrònics. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes 

íntegrament i obligatòriament de forma telemàtica mitjançant l'eina de prepa-

ració i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Pú-

blic. 

Per a això, hauran de seguir les indicacions detallades en la Guia dels Serveis 

de Licitació Electrònica per a Empreses, accessible en el següent enllaç:  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

En aquesta Guia o en l'eina esmentada es detallen els formats de documents 

electrònics admesos. 

Per poder usar aquesta eina és requisit inexcusable ser un usuari “operador 

econòmic” registrat de la Plataforma de Contractació de Sector Públic. El re-

gistre haurà d'incloure les dades bàsiques i les dades addicionals. En la Guia 

d'Utilització de la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a Empre-

ses (Guia de l'Operador Econòmic), accessible en l'enllaç anterior, es detalla 

el procediment per donar-se d'alta. 

 

12.2.- La forma de presentació d'ofertes en el present procediment d'adjudi-

cació és la que s'indica en la Portada d'aquest Plec i en la lletra J del Quadre 

de característiques del contracte. 

 

12.3.- En el cas que un licitador presenti la seva proposició per mitjans dife-

rents als indicats, sigui íntegra o parcialment, no serà admès al procediment 

d'adjudicació del contracte, i no se li atorgarà cap tràmit d'esmena. 

 

12.4.- De conformitat amb la lletra h) de l'apartat 1 de la Disposició Addicional 

16 de la LCSP, quan ho permeti la Plataforma de Contractació del Sector Pú-

blic, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues 

fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, amb la recepció de 

la qual es considerarà efectuada la seva presentació amb caràcter general, i 

després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. De no efec-

tuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'o-

ferta ha estat retirada. 

 

12.5.- Les proposicions es presentaran en el lloc i termini assenyalats en la 

lletra J del Quadre de característiques del contracte. 

Si el dia indicat fos dissabte o festiu, s'estarà al primer dia hàbil següent. 

 

12.6.- Els interessats podran accedir als plecs i la documentació complemen-

tària per mitjans electrònics a través del perfil de contractant. 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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12.7.- La Mesa de contractació proporcionarà a tots els interessats en el pro-

cediment de licitació, a tot tardar 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per a 

la presentació d'ofertes, la informació addicional sobre els plecs i altra docu-

mentació complementària que sol·licitin, a condició que l'haguessin demanat 

almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les propo-

sicions. 

 

12.8.- Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i docu-

mentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàu-

sules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a 

l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial 

de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes ofici-

als d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea. 

 

12.9.- Igualment suposa l'autorització, tret que el licitador manifesti expressa-

ment la seva oposició, per consultar la informació relativa a la seva identitat i, 

si escau a la del seu representant, tret que es tracti del passaport, al compli-

ment de les seves obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb 

la Seguretat Social, i per obtenir aquelles dades o documents que hagin estat 

aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administració, sempre que, 

en aquest últim cas, el licitador hagi manifestat expressament que no desitja 

aportar-los al present procediment i hagi indicat en quin moment i davant quin 

òrgan administratiu els va presentar, de conformitat amb la clàusula 20.7 d'a-

quest Plec. 

 

12.10.- Les proposicions seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garan-

teixin tal caràcter fins al moment d'obertura de les proposicions. 

 

12.11.- L'import de la proposició econòmica serà un cànon a l'alça segons 

l'establert en la lletra A de el Quadre de característiques del contracte. 

 

12.12.- Els interessats hauran de presentar les seves ofertes referides a la 

totalitat dels serveis objecte del contracte. 

 

12.13.- Cada interessat podrà presentar solament una oferta en relació amb 

l'objecte del contracte que liciti. 

 

12.14.- L'empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres 

empresaris no podrà, al seu torn, presentar oferta individualment, ni figurar en 

més d'una unió temporal participant en la licitació. En el supòsit en què hi hagi 

lots aquesta prohibició també serà aplicable en relació a cada lot de la licita-

ció. 

 

L'incompliment de les normes contingudes en les clàusules anteriors, donarà 

lloc a la no admissió de totes les ofertes subscrites pel licitador. 

 

12.15.- Una vegada lliurada o remesa la proposició, no podrà ser retirada. 
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13.- Forma de les proposicions. 

13.1.- Les proposicions constaran de tres sobres, de conformitat amb les re-

gles següents: 

Els sobres seran A, B i C i hauran d’indicar de forma clara i perfectament visi-

ble els següents títols: 

 

Sobre A.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. 

 

Sobre B.- PROPOSICIÓ RELATIVA A ASPECTES TÈCNICS PER A LA 

SEVA VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR. 

 

Sobre C.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA I PROPOSICIÓ TÈCNICA PER A LA 

VALORACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ QUANTIFICABLES 

MITJANÇANT FÓRMULES. 

 

13.2.- Els sobres han d’estar tancats i han d’estar identificats amb indicació de 

la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l’empresa lici-

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

telèfon i de fax, i l’adreça electrònica. 

El sobre ha d’estar signat pel licitador o la persona que el representi. 

Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, s’han d’indicar les dades de ca-

dascun dels empresaris, i els sobres han d’anar signats pels representants de 

cadascuna de les empreses integrants de la unió. 

Els sobres es presenten per mitjans electrònics i per tant la signatura serà 

electrònica i el sobre quedarà automàticament tancat. 

En el cas que el licitador consideri que la seva proposició conté dades i do-

cuments que són susceptibles de ser considerats confidencials, podrà presen-

tar, d'acord amb l'article 133 LCSP, una declaració en la qual indiqui quines 

dades i documents són de caràcter confidencial, justificant-ho adequadament. 

Aquesta declaració haurà de presentar-se en el moment de presentar la seva 

oferta. 

Els documents i dades presentades pels licitadors poden ser considerats de 

caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als 

seus interessos comercials legítims o perjudicar la lleial competència entre les 

empreses del sector. 

De no aportar-se aquesta declaració es considerarà que cap document o da-

da posseeix aquest caràcter. 

No es consideraran confidencials els documents que tinguin el caràcter de 

documents d'accés públic, entenent-se per tals els dipositats en arxius i regis-

tres oficials i els publicats en butlletins oficials de qualsevol àmbit. La declara-

ció de confidencialitat no podrà afectar a la totalitat de l'oferta. 

En cas que la Mesa de contractació consideri que les dades i documents qua-

lificats com a confidencials no tenen aquest caràcter, podrà determinar quins 

tenen caràcter confidencial, havent de motivar-ho en l'expedient. 

 

14.- Contingut de les proposicions. 

14.1.- Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en la forma 

indicada en la clàusula 13. La documentació general, la proposició econòmica 

i la proposició tècnica per a la valoració dels criteris de selecció quantificables 
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mitjançant fórmules matemàtiques es presentaran en els termes que 

s’estableixen a continuació: 

 

14.2.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRE A), que s’haurà de pre-

sentar original: 

 

El licitador presentarà la declaració responsable en el format DEUC previst a 

la clàusula U del Quadre de Característiques del contracte. Eximeix el licitador 

d’aportar la documentació relativa a la personalitat i capacitat d’obrar, la re-

presentació, les solvències econòmica i financera, i tècnica i professional i/o la 

classificació que es requereixin en aquest contracte, la declaració de no estar 

incurs en prohibicions de contractar, els compromisos d’aportar al contracte 

els mitjans materials i personals necessaris per a executar-lo, de subscripció i 

presentació de la pòlissa de responsabilitat civil i responsabilitat civil professi-

onal requerida i del compliment de requisits en matèria de prevenció de riscs 

laborals, sense perjudici de l’obligació de presentar la documentació exigida, 

a requeriment de l’Administració, previ a l’adopció de la proposta 

d’adjudicació. 

 

L'adreça de correu electrònic indicada en el DEUC ha de ser l'adreça de cor-

reu electrònic habilitada en la qual efectuar les notificacions 

 

14.3.- PROPOSICIÓ RELATIVA A ASPECTES TÈCNICS PER A LA SEVA 

VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR (SOBRE B): 

 

El licitador ha de presentar la seva oferta dels aspectes tècnics avaluables 

mitjançant judicis de valor segons el model de l’Annex I d’aquest Plec i la 

documentació relativa als criteris d’adjudicació que s’indica en els punts I.1 i II 

del Quadre de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 13. 

Aquesta documentació ha d’estar signada per qui tingui poder suficient per a 

fer-ho, i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpreta-

ció correcta. 

 

La documentació relativa als criteris d’adjudicació que siguin avaluables mit-

jançant un judici de valor no s’ha d’incloure en el sobre que conté la documen-

tació relativa als criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules i es 

deixa constància expressa de que la infracció d’aquest mandat donarà lloc a 

excloure el licitador. 

 

14.4.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA I PROPOSICIÓ TÈCNICA PER A LA 

VALORACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ QUANTIFICABLES 

MITJANÇANT FÓRMULES (SOBRE C): 

 

El licitador ha de presentar la seva oferta econòmica segons el model de 

l’Annex II d’aquest Plec i la documentació relativa als criteris d’adjudicació 

quantificables mitjançant fórmules que s’indica en els punts I.2 i III del Quadre 

de criteris d’adjudicació del contracte. 
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Aquesta documentació ha d’estar signada per qui tingui poder suficient per a 

fer-ho, i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpreta-

ció correcta. 

 

L’import ha d’expressar-se clarament en nombres i lletres. S’ha d’indicar 

l’import, IVA exclòs. 

S’entén que l’oferta econòmica inclou totes les taxes i imposts, directes i indi-

rectes, i arbitris municipals que gravin l’execució del contracte. 

 

La documentació relativa als criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fór-

mules no s’ha d’incloure en el sobre que conté la documentació relativa als 

criteris d’adjudicació que siguin avaluables mitjançant un judici de valor i es 

deixa constància expressa de que la infracció d’aquest mandat donarà lloc a 

excloure el licitador. 

 

14.5.- En el cas d’unió temporal d’empresaris, s’haurà de presentar un com-

promís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adju-

dicataris del contracte. Aquest document ha d’anar signat pels representants 

de cadascuna de les empreses integrants de la unió. 

Els membres de la unió han d’indicar els noms i circumstàncies dels empresa-

ris que la componen, la participació de cadascun d’ells i han de designar un 

representant o apoderat únic. 

 

14.6.- Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva pro-

posició tècnica ha de ser considerat com a confidencial, de conformitat amb 

l’article 133 de la LCSP, haurà de designar expressament els documents que 

reuneixin aquest caràcter. Aquesta circumstància haurà de reflectir-se clara-

ment (sobreimpresa, en el marge o de qualsevol altra manera) en el docu-

ment mateix. 

No s’admetrà designació genèrica de confidencialitat. 

 

14.7.- Tota la documentació presentada pels licitadors ha de ser documenta-

ció original o bé còpies que tinguin caràcter d’autèntiques o compulsades, 

d’acord amb la legislació vigent en la matèria, excepte el document acreditatiu 

de la garantia provisional, si escau, que s’ha d’aportar en original. 

 

15.- Criteris d’adjudicació. 

15.1.- Per valorar les proposicions i determinar l’oferta més avantatjosa eco-

nòmicament, es tindran en compte els criteris vinculats directament a l’objecte 

del contracte, basats en els que preveu l’article 146 de la LCSP, que 

s’indiquen, juntament amb la ponderació atribuïda a cadascun, en el Quadre 

de criteris d’adjudicació del contracte. 

 

15.2.- Les proposicions s’avaluaran d’acord amb les fórmules o el mode de 

valoració respecte dels criteris d’adjudicació, establerts al Quadre de criteris 

d’adjudicació del contracte. 

 

15.3.- Obtinguda la puntuació respecte de cadascun dels criteris de totes les 

ofertes presentades i no declarades desproporcionades o anormals, se suma-
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rà la puntuació total de cadascuna, i serà seleccionada la que obtingui més 

puntuació. 

Si es produeix igualtat en les proposicions més avantatjoses des del punt de 

vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació, la proposta 

d’adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat el compli-

ment de les circumstàncies que s’indiquen a la lletra L del Quadre de caracte-

rístiques del contracte, d’acord amb l’article 147 de la LCSP. 

Si malgrat tot això encara persisteix la igualtat, l’adjudicatari serà seleccionat 

mitjançant un sorteig, que se durà a terme en un acte públic. Així es preveu 

especialment per aquesta licitació. 

 

16.- Qualificació de la documentació general. 

Conclòs el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació, 

en acte intern, qualificarà la documentació general continguda en els sobres A 

presentats pels licitadors. 

Si observa defectes o omissions esmenables a la declaració responsable pre-

sentada, ho notificarà al licitador corresponent, deixant constància d’aquesta 

notificació en l’expedient, i se li concedirà un termini no superior a tres dies 

hàbils perquè els esmeni. 

No es podrà atorgar un nou termini d'esmena si la declaració responsable que 

el licitador presenta durant el termini d'esmena conté defectes o omissions, 

encara que siguin esmenables. 

La falta d’esmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits 

donarà lloc a l’exclusió. 

Si la documentació d’un licitador conté defectes substancials o deficiències 

materials no esmenables, no serà admès a la licitació. 

La Mesa de contractació, a l’efecte de completar l’acreditació de la solvència 

dels licitadors, podrà demanar-los els aclariments que estimi oportuns sobre 

els certificats i documents presentats, així com requerir-los per a la presenta-

ció d’altres documents complementaris. 

 

17.- Obertura de proposicions i proposta d’adjudicació. 

L’obertura de les proposicions presentades i la proposta d’adjudicació del con-

tracte es farà segons el procediment que s’indica a continuació, en funció dels 

criteris d’adjudicació i la seva forma d’avaluació. De conformitat amb el que 

preveu l’article 157.4 LCSP, l’obertura de les proposicions podrà no ser públi-

ca ja que es preveu la utilització de mitjans electrònics. 

 

17.1.- La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació del 

sobre A i realitzades les esmenes i, si escau, aportats els aclariments o do-

cuments complementaris requerits, o transcorregut el termini que s’ha conferit 

a aquest efecte, obrirà les proposicions dels licitadors admesos, d’acord amb 

el procediment següent: 

L’obertura es podrà realitzar en acte intern, ja que es preveu la utilització de 

mitjans electrònics, i es realitzaran els tràmits i les accions requerides a la 

Plataforma de Contractació del Sector Públic, inclosa la desencriptació de les 

ofertes presentades en els sobres B i C de cada admesa. 

Si es realitza en acte públic, el President explicarà als assistents el nombre de 

proposicions rebudes i el nom dels licitadors, comunicarà el resultat de la qua-
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lificació de la documentació general presentada als sobres A, amb expressió 

dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes de l’exclusió, i convi-

darà els assistents a formular les observacions que estimin oportunes, que es 

reflectiran a l’acta, però sense que en aquest moment la Mesa de contractació 

pugui fer-se càrrec de documents que no hagin estat lliurats durant el termini 

d’admissió d’ofertes o el d’esmena de defectes o omissions. 

A continuació, el President de la Mesa de contractació obrirà els sobres B i C 

dels licitadors admesos, i llegirà les ofertes i la relació dels documents apor-

tats respecte de la resta de criteris d’adjudicació. 

Acabada l’obertura de les proposicions, es podrà considerar conclòs l’acte 

públic d’obertura de proposicions, del desenvolupament del qual es deixarà 

constància a l’acta de la reunió de la Mesa de contractació. 

 

17.2.- La Mesa de Contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, des-

prés de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, elevarà 

a l’òrgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada que estimi ade-

quada, que inclourà en qualsevol cas la ponderació dels criteris indicats a la 

clàusula 15 i en el Quadre de criteris d’adjudicació del contracte. Aquesta 

proposta no crea cap dret.  

 

18.- Requeriment previ a l’adjudicació. 

18.1.- A la vista de la proposta de la Mesa de contractació, l'òrgan de contrac-

tació o la unitat gestora de l'expedient 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, pre-

senti la documentació que s'especifica en les clàusules 19 i 20, tant del licita-

dor com d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, 

tret que l'hagués presentat amb anterioritat. 

 

18.2.- Una vegada presentada la documentació, l’òrgan de contractació o la 

unitat gestora de l'expedient de contractació procedirà a la qualificació de la 

documentació presentada pel licitador.  

 

18.3.- Si observés defectes o omissions esmenables en la documentació pre-

sentada, ho notificarà al licitador, deixant constància d'aquesta notificació en 

l'expedient, concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils perquè els 

esmeni. 

 

18.4.- Tant el requeriment esmentat com la comunicació dels defectes o 

omissions esmenables es realitzaran, amb caràcter general, per mitjans elec-

trònics, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

 

18.5 La documentació que presenti el licitador en aquest moment haurà d'es-

tar a disposició de l’òrgan de contractació o la unitat gestora de l'expedient de 

contractació abans de la finalització del termini per esmenar. 

 

18.6.- A l'efecte de completar l'acreditació de la capacitat i la solvència del 

licitador, es podrà demanar a aquest els aclariments que s'estimin oportuns 
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sobre els certificats i documents presentats, així com requerir-li per a la pre-

sentació d'altres documents complementaris. 

 

18.7.- De no emplenar-se el requeriment en el termini assenyalat o de no es-

menar-se en termini els defectes o omissions advertits, o en el cas que la do-

cumentació del licitador contingui defectes substancials o deficiències 

materials no esmenables, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

 

18.8.- Així mateix, en aquest cas, es procedirà a recaptar la mateixa docu-

mentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin estat classificades les 

ofertes i sense necessitat de ponderar novament els criteris d'adjudicació ni 

de recalcular les puntuacions dels licitadors. 

 

19.- Constitució de la garantia definitiva. 

Aquesta garantia podrà ser prestada en qualsevol de les formes admeses per 

l’art. 108.1 LCSP. No cabrà la prestació de la garantia en la forma regulada a 

l’apartat 2 de l’esmentat article. 

 

19.1.- El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d’acreditar, en el 

termini de 10 dies hàbils des de l’endemà del dia en què hagi estat requerit 

per fer-ho, la constitució de la garantia definitiva per import del DEU PER 

CENT del preu final (IVA exclòs) ofert pel licitador que hagi presentat la millor 

oferta. 

Aquest percentatge es justifica per la tipologia contractual i la importància del 

bé que és objecte del contracte. 

 

19.2.- La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en 

l’article 108 de la LCSP 9/2017. 

 

19.3.- Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el valor d’aquest 

experimenti variació, es reajustarà la garantia en el termini de quinze dies, 

comptats des de la data en què es notifiqui a l’adjudicatari la resolució de mo-

dificació del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP. 

 

19.4.- En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indem-

nitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest l’ha de reposar o ampliar, en la 

quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució, i, en 

cas contrari, incorre en causa de resolució. 

 

20.- Documentació que ha de presentar el licitador seleccionat per a 

l’adjudicació. 

20.1 El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà d’acreditar, en el ter-

mini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia en què se li 

hagi requerit fer-ho, la Documentació administrativa següent, que s’haurà de 

presentar mitjançant original o còpia autèntica. També es podrà presentar 

documentació acarada. 

 

a) Índex de tots els documents inclosos en aquest sobre. 
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b) L’acreditació de la personalitat de l’empresari. 
 

Si és un empresari individual ha de presentar el DNI, NIF o, si escau, el pas-

saport. 

Si és una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de l’empresa i 

l’escriptura de constitució, i/o modificació, si escau, adaptada degudament a 

la Llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible 

d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, haurà de 

presentar l’escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o 

acta fundacional en el qual constin les normes per les quals es regula la seva 

activitat, inscrits, si escau, en el registre públic corresponent. 

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea hauran 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant certificació d’inscripció en un 

dels registres professionals o comercials que indica la normativa de desenvo-

lupament de la LCSP. A més, hauran d’acreditar que estan habilitades per a 

realitzar la prestació que constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb la 

legislació de l’Estat en el qual estiguin establertes, quan l’estat esmentat exi-

geixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització. 

La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar 

mitjançant informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a 

l’estat corresponent o l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual s’ubiqui el domi-

cili de l’empresa. Així mateix, hauran d’aportar informe de la respectiva Missió 

Diplomàtica Permanent espanyola relatiu al fet que l’estat de procedència 

admet, al seu torn, la participació d’empreses espanyoles en la contractació 

amb l’Administració, en forma substancialment anàloga. També hauran 

d’acreditar que tenen sucursal oberta a Espanya, que han designat apoderats 

o representants per a les seves operacions i la inscripció al Registre Mercan-

til.  

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació i constitueixen una unió tempo-

ral, cadascun d’ells n’haurà d’acreditar la personalitat i capacitat, i hauran 

d’indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la par-

ticipació de cadascun d’ells, així com la designació d’un representant o apo-

derat únic. 

 

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

Quan el licitador actuï mitjançant representant, haurà d’aportar el DNI del re-

presentant i el document fefaent acreditatiu de l’existència de la representació 

i de l’àmbit de les seves facultats per licitar i contractar, degudament inscrita 

en el Registre Mercantil, excepte en el cas que el licitador estigui inscrit en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic i 

aquest document estigui inscrit en el Registre, o, no estant-ho, pugui consul-

tar-se el Registre Electrònic d'Apoderaments. 

Aquest document ha d’estar validat pel Servei Jurídic de l’òrgan de contracta-

ció. En el cas d’unió temporal d’empresaris, ha de designar-se un represen-

tant o apoderat únic de la unió amb prou poders per exercitar els drets i per 

acomplir les obligacions que es derivin del contracte fins a l’extinció d’aquest, 
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sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les 

empreses per a cobraments i pagaments de quantitat significativa.  

 

d) L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professi-
onal, de conformitat amb el que estableix la clàusula 5 d’aquest Plec i 
el Quadre de característiques del contracte.  

 

Quan es presenti classificació per substituir les solvències, s’ha d’acreditar 

mitjançant la presentació del certificat de classificació expedit per la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa. 

El certificat de classificació ha d’anar acompanyat en qualsevol cas d’una de-

claració responsable en la qual el licitador manifesta que les dades de classi-

ficació no han experimentat variació i continua vigent als efectes de l’article 82 

de la LCSP 9/2017. 

Això no obstant, els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió 

Europea serà suficient que acreditin, si escau, la seva solvència econòmica, 

financera i tècnica o professional, d’acord amb els requisits establerts en la 

clàusula 5 d’aquest Plec i en el Quadre de característiques del contracte. 

Les unions temporals d’empresaris poden també acreditar que han obtingut la 

classificació com a empresa contractista de serveis. En aquest cas, 

s’acumularan les classificacions individuals dels membres de la unió temporal 

d’empreses, a l’efecte de poder substituir les solvències exigides en aquest 

Plec. 

Si concorren unions d’empresaris nacionals, estrangers no comunitaris o es-

trangers comunitaris, hauran d’acreditar la solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 

Quan no s’acrediti classificació, els licitadors han d’aportar la documentació 

acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional que 

s’indica en la lletra F del Quadre de característiques del contracte. 

En aquest cas, les empreses que licitin en unió temporal han d’acreditar indi-

vidualment els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o profes-

sional, sens perjudici del que disposa la clàusula 5 d’aquest Plec. Les 

característiques acreditades per cada una s’acumularan a l’efecte de determi-

nar la solvència de la unió temporal. 

 

e) Annex IV. Declaració article 71 LCSP 9/2017, compliment asseguran-
ça seguretat social, exclusió paradisos fiscals i adhesió a condicions 
especials d’execució. 

 

f) Annex V. Declaració responsable del licitador, indicant si es pime i si 
pertany a un grup empresarial. 

 

La presentació del certificat d’estar inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades de l’Estat o en el Registre de Contractistes de la Co-

munitat Autònoma de les Illes Balears eximirà el licitador d’aportar la docu-

mentació relativa a la personalitat i capacitat d’obrar i la representació, com 

també l’habilitació professional o empresarial, la solvència econòmica i finan-

cera i/o la classificació que es requereixin en aquest contracte, sens perjudici 

de l’obligació de presentar la documentació exigida que no consti en el certifi-

cat. 
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Aquest certificat ha d’anar acompanyat, en qualsevol cas, d’una declaració 

responsable en la qual el licitador manifesti que les circumstàncies que s’hi 

reflecteixen no han experimentat variació. 

Per el cas que s’observin defectes en la documentació exigida anterior, li serà 

atorgat al licitador un termini de tres dies hàbils per esmenar-ho, si no es re-

paren en el termini que concedeixi l’òrgan de contractació serà, així mateix, 

causa d’exclusió de la licitació. 

Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. 

 

20.2.- També haurà d’acreditar que es troba al corrent en el compliment de 

les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de l'assegurança 

de responsabilitat civil i responsabilitat civil professional, de conformitat amb 

l’Annex IV. 

 

20.2.1 L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tri-

butàries i d’assegurança que es refereixen en aquest plec es realitzarà pre-

sentant la documentació següent, original o còpia autèntica o compulsada, 

d’acord amb la normativa de desenvolupament del LCSP 9/2017: 

a) Darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o el document 

d’alta en aquest, quan l’alta sigui recent i no hagi sorgit encara l’obligació de 

pagament, juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat 

de baixa en la matrícula de l’impost. En el supòsit que el licitador estigui inclòs 

en algun dels supòsits d’exempció de l’impost, haurà de presentar el docu-

ment d’alta i una declaració responsable en què s’acrediti aquesta circums-

tància. 

b) Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de 

l’Administració de l’Estat, pel que fa a les obligacions tributàries amb aquest 

darrer o, en els casos en què així s’indiqui en el requeriment, autorització a 

l’òrgan de contractació perquè sol·liciti en nom seu aquesta certificació.  

c) Acreditació d’estar al corrent pel que fa a les seves obligacions amb 

l’Ajuntament de Palma, el Consell Insular de Mallorca i el Govern de les Illes 

Balears. 

d) Assegurança de responsabilitat civil i responsabilitat civil professional. 

e) Acreditació compliment obligacions en matèria de prevenció de riscos labo-

rals. 

 

20.2.2.- L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

amb la Seguretat Social es realitzarà mitjançant certificació expedida per 

l’autoritat administrativa competent. Quan així s’indiqui en el requeriment, 

aquesta certificació podrà ser substituïda per una autorització a l’òrgan de 

contractació perquè sol·liciti en nom seu aquesta certificació. En el supòsit 

que hagi de tenir-se en compte alguna exempció, s’haurà d’acreditar aquesta 

circumstància mitjançant declaració responsable. 

 

20.3.- Les certificacions a què es refereixen les clàusules anteriors hauran de 

ser expedides d’acord amb el que disposa la legislació que sigui d’aplicació i, 

si escau, podran ser trameses a l’òrgan de contractació per via electrònica, 

d’acord amb la normativa vigent aplicable sobre això. 
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20.4.- Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no 

a estats membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espa-

nya, hauran de presentar certificació expedida per l’autoritat competent al país 

de procedència, acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries corresponents. Així mateix, hauran de presentar certifi-

cació també expedida per l’autoritat competent en la qual s’acrediti que es 

troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s’exigeixen 

en el país de la seva nacionalitat. Tota la documentació esmentada en aquest 

apartat haurà de referir-se als dotze darrers mesos. 

 

20.5.- El licitador haurà d’aportar, si escau, els documents que acreditin la 

disposició efectiva dels mitjans que s’hagi compromès a adscriure a l’execució 

del contracte, d’acord amb el que preveuen la clàusula 5.2 i la lletra F.5 del 

Quadre de característiques del contracte d’aquest Plec. 

 

21.- Adjudicació. 

21.1.- L’adjudicació del contracte s’ha de dictar en el termini màxim de quinze 

dies naturals a comptar des de l’endemà del dia d’obertura de les proposici-

ons. 

 

21.2.- Transcorregut aquest termini sense haver-se produït l’adjudicació, els 

licitadors podran retirar les seves ofertes. 

 

21.3.- L’adjudicació s’ha de dictar en qualsevol cas, sempre que alguna de les 

ofertes presentades reuneixi els requisits exigits en el Plec de clàusules, i no 

pot, en aquest cas, declarar-se deserta la licitació. 

Això no obstant, en els termes prevists en l’article 152 de la LCSP 9/2017, 

l’òrgan de contractació, abans de dictar l’adjudicació, podrà renunciar a subs-

criure el contracte per raons d’interès públic, o desistir del procediment trami-

tat, quan aquest pateixi de defectes no esmenables. 

 

21.4.- L’adjudicació del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es 

notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil 

del contractant de l’òrgan de contractació. 

 

Serà d’aplicació a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat 

continguda en l’article 133 de la LCSP. 

 

III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

22.- Formalització del contracte. 

22.1 L’adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini que estableix 

l’article 153, el document administratiu de formalització del contracte, al qual 

s’unirà, formant part del contracte, l’oferta de l’adjudicatari i un exemplar del 

Plec de clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques. 

El contracte podrà ser subscrit electrònicament o a la seu de l’òrgan de con-

tractació o en el lloc que aquest indiqui. 

El contracte se perfecciona amb la formalització. 
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22.2.- El contracte es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol·liciti 

el contractista, i aniran a càrrec seu les despeses derivades del seu atorga-

ment. 

 

22.3.- Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte 

dins el termini indicat, la Fundació podrà acordar exigir-li l'import del 3 % del 

pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què 

haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documen-

tació que s'especifica en les clàusules 19 i 20, tant del licitador com d'aquelles 

altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, tret que l'hagués pre-

sentat amb anterioritat, de conformitat amb l'establert en la clàusula 18 d'a-

quest Plec. 

Si les causes de no-formalització són imputables a la Fundació, s’ha 

d’indemnitzar el contractista dels danys i els perjudicis que la demora li pugui 

ocasionar. 

 

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

23.- Responsable del contracte. 

L’òrgan de contractació serà el responsable del contracte, en supervisarà 

l’execució i comprovarà que la seva realització s’ajusta al que estableix el 

contracte, i adoptarà les decisions i donarà al contractista les ordres i instruc-

cions necessàries a fi d’assegurar la realització correcta de la prestació pac-

tada. 

El responsable del contracte és el que figura en la portada d’aquest Plec, a 

qui correspon, per tant, la direcció i inspecció de l’execució del contracte, i pot 

ser auxiliat per col·laboradors que integraran l’equip de direcció. 

 

24. Obligacions del contractista. 

24.1.- El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions con-

tingudes en aquest Plec de clàusules administratives particulars, i observarà 

fidelment el que estableix el Plec de prescripcions tècniques, així com les ins-

truccions que, si escau, li doni per escrit el responsable del contracte designat 

per l’òrgan de contractació. 

El contractista serà el responsable de la qualitat tècnica dels treballs que du-

gui a terme i de les prestacions i dels serveis realitzats. 

 

24.2.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. 

És obligació del contractista indemnitzar els tercers de tots els danys i perju-

dicis que els causi, ell mateix o personal o mitjans que depenguin d’ell, com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

El contractista serà responsable igualment dels danys i perjudicis que es pro-

dueixin durant l’execució del contracte, tant a l’Administració com a tercers, 

per defectes o insuficiències tècniques del seu treball, o pels errors materials, 

omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en què el treball 

hagi incorregut. 
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24.3.- El contractista haurà de complir, sota la seva responsabilitat exclusiva, 

les disposicions vigents en matèria fiscalitat, protecció del medi ambient, pro-

tecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de 

riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i l'o-

bligació de contractar a un nombre o percentatge especifico de persones amb 

discapacitat, així com l'obligació de complir les condicions salarials dels treba-

lladors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació, i haurà de tenir al 

seu càrrec el personal necessari per a la realització de l’objecte del contracte, 

respecte del qual tindrà, a tots els efectes, la condició d’empresari. 

El personal que el contractista destini a l’execució del contracte no tindrà vin-

culació laboral o de cap altre tipus amb l’Administració contractant. Aquest 

personal quedarà exclusivament sota el poder de direcció del contractista, 

sens perjudici de les facultats que la normativa de contractació reconeix a 

l’òrgan de contractació. 

 

24.4.- En els casos en què ho exigeixi la normativa vigent, un conveni 

col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, el contractis-

ta tindrà l'obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions 

laborals. En compliment de l'obligació establerta en l'article 130 de la LCSP, la 

informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals 

afecti la subrogació, si escau, es detallen al Quadre de característiques del 

contracte. Aquestes previsions en relació amb la subrogació de treballadors 

seran també aplicables als socis treballadors de les cooperatives quan 

aquests estiguessin adscrits al servei o activitat objecte de la subrogació. 

Quan es produeixi aquesta subrogació, el contractista haurà de proporcionar 

a l’òrgan de contractació, si aquest li ho requereix o, en tot cas, amb una ante-

lació mínima de 4 mesos a l’acabament del termini d’execució del contracte, 

la informació relativa a la relació i les condicions laborals dels treballadors que 

hagin de ser objecte de subrogacions successives. 

 

24.5.- El contractista haurà de guardar sigil respecte de les dades o antece-

dents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 

contracte i hagin arribat al seu coneixement amb motiu d’aquest. 

 

24.6.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la infor-

mació a què tingui accés a causa de l’execució del contracte i a la qual s’hagi 

donat el caràcter  esmentat en la lletra Y del Quadre de característiques del 

contracte d’aquest Plec o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa 

hagi de ser tractada com a tal. 

Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixe-

ment d’aquesta informació, llevat que en el Quadre esmentat o en el contracte 

s’estableixi un termini més ampli. 

Seran responsabilitat del contractista els danys i perjudicis que durant 

l’execució o explotació de les obres es causin tant a l’Administració com a 

tercers per defectes i insuficiències tècniques, o pels errors materials, omissi-

ons i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en què hagi incorregut i 

siguin imputables al contractista. 
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25.- Despeses i imposts per compte del contractista. 

Tant en les ofertes presentades pels interessats, com en els pressuposts 

d’adjudicació, s’entenen compreses totes les taxes i imposts, directes i indi-

rectes, i arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, que aniran a 

compte del contractista. 

Es consideren també incloses en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del 

contracte totes les despeses que resultin necessàries per a l’execució del 

contracte, inclosos els desplaçaments possibles. 

 

26. Pagament del preu. 

El contractista haurà d’abonar mensualment segons ha estat descrit en la 

lletra M del Quadre de característiques del contracte el cànon que resulti de la 

licitació, i de les successives revisions en cas de que es renovi o prorrogui el 

contracte. 

 

27.- Incompliment del contracte. Resolució. 

27.1.- Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incorregut 

en incompliment del contracte, la Fundació podrà optar per la resolució del 

contracte, amb pèrdua, si escau, de la garantia constituïda o la imposició de 

les penalitats previstes. 

 

27.2.- Això no exclou la indemnització a què pugui tenir dret la Fundació pels 

danys i perjudicis ocasionats pel contractista. 

 

27.3.- La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per 

part de la Fundació. 

 

27.4.- Si hi ha retard en el compliment dels terminis per causes no imputables 

al contractista, la Fundació podrà concedir la pròrroga adequada, d’acord amb 

el que disposa l’article 195 de la LCSP. 

 

27.5.- L’òrgan de contractació podrà optar per imposar les penalitats previstes 

o resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda en els se-

güents casos, a més dels casos que en resultin de l’aplicació de la legalitat 

vigent: 

Si el concessionari no comença la gestió i explotació dins els terminis esta-

blerts. 

Si el concessionari no la reprèn immediatament si l'ha suspesa sense causa 

que ho justifiqui o l'abandoni. 

Si el concessionari incompleix l’obligació d’abonament del cànon per un ter-

mini superior a tres mesos. 

Si el concessionari incompleix l'obligació de concertar les assegurances o la 

demora en el pagament de les primes d'aquests. 

Si el concessionari incompleix de forma reiterada qualsevol de les condicions 

essencials del contracte. 
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Si el contractista realitza defectuosament l’objecte del contracte, o incompleix 

el compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals o materials suficients per fer-ho. 

Si el contractista incompleix les condicions especials d'execució del contracte 

establertes en la lletra M del Quadre de característiques del contracte d'a-

quest Plec. 

Si l’incompliment o el compliment defectuós de la prestació n’afecta caracte-

rístiques que s’hagin tingut en compte per definir els criteris d’adjudicació. 

Si en l'execució del contracte el contractista incompleix de les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el dret de 

la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposici-

ons de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat i 

en particular les establertes en l'Annex V de la LCSP, i, especialment, els in-

compliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de 

condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que si-

gui greu i dolosa. 

Si el contractista incompleix l'obligació de proporcionar informació relativa a 

les relacions i condicions laborals dels treballadors. 

Si el contractista subcontracta o de qualsevol forma cedeix a tercers els drets 

i obligacions que dimanen de la concessió o, en cas de que sigui societat de 

capital, es transmeten per qualsevol títol les seves accions o participacions 

socials, contravenint així la prohibició expressa feta a l’efecte. 

Si el contractista no acompleix adequadament la seva obligació de conservar 

l’immoble. 

 

En tots aquests casos, la imposició de les penalitats previstes o la resolució i 

possible confiscació de la garantia no extingirà ni suposarà límit algun a la 

possibilitat de la Fundació de reclamar al contractista la totalitat dels danys i 

perjudicis ocasionats. 

 

28.- Cessió del contracte i subcontractació. 

No està permesa la subcontractació. 

 

29. Modificació del contracte. 

No està permesa la modificació. 

 

30.- Extinció. Causes de resolució. 

La concessió s'extingirà per alguna de les causes següents: Expiració del 

termini de la concessió, resolució, caducitat o rescat, a més de les previstes 

amb caràcter general a l’article 294 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

31.- Reversió. 

En acabar el termini fixat a la concessió o qualsevol de les seves pròrrogues, 

la part arrendatària haurà de procedir a la immediata devolució de les claus i a 

la lliure possessió i disposició del local. El mobiliari, les instal·lacions, les mi-

llores i les reparacions que afectin a tots els suports posats a disposició del 

concessionari o instal·lats de nou revertiran a la Fundació i passaran a ser de 

la seva propietat. 
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32.- Drets de propietat. 

La concessió es considerarà atorgada salvant el dret de propietat i sense per-

judici de tercers. 

 

V.- ACABAMENT DEL CONTRACTE. 

 

33.- Compliment del contracte. 

33.1 El contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi rea-

litzat la totalitat de l’objecte, de conformitat amb el que estableix aquest Plec i, 

si escau, el que es farà constar de forma expressa en un Acta de Recepció 

del Servei. 

 

33.2.- Si el que ha estat objecte d’aquest contracte no es troba en condicions 

de ser rebut, es deixarà constància expressa d’aquesta circumstància i la 

Fundació podrà optar entre donar les instruccions necessàries al contractista 

perquè n’esmeni els defectes observats, o en faci una nova execució d’acord 

amb el que s’hagi pactat, o rebre-les, tot sense perjudici de portar a terme les 

actuacions necessàries que es reclamaran al contractista, primerament con-

fiscant en el seu cas la garantia constituïda i, si no fos suficient, contra el seu 

patrimoni. 

 

34. Resolució i extinció del contracte. 

El contracte s’extingirà pel seu compliment o per la seva resolució, en els ter-

mes que ja han estat detallats. 

 

35.- Termini de garantia. 

35.1.- L’objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia que 

s’indica en la lletra E del Quadre de característiques del contracte, comptador 

des de la data de lliurament de les claus a al Fundació, termini durant el qual 

la Fundació podrà comprovar que la prestació realitzada s’ajusta a allò que 

s’ha contractat i a allò que s’ha estipulat en aquest Plec i en el de prescripci-

ons tècniques. 

Si el termini de garantia transcorre sense que s’hagin formulat objeccions la 

responsabilitat del contractista quedarà extingida. 

 

35.2.- Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a reparar, a 

càrrec seu, totes les deficiències que es puguin observar en l’executat, amb 

independència de les conseqüències que es puguin derivar de les responsabi-

litats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen aquest Plec i 

la LCSP. 

 

36.- Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva. 

36.1.- Acomplertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si 

no hi ha responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva, i 

transcorregut el període de garantia. 

 

36.2.- Transcorregut el termini d’un mes des de la data d’acabament del con-

tracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no imputables 
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al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució o cancel·lació 

de les garanties. 

 

 

 


