Ajuntament d’Escorca
(Illes Balears)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “NOU ACCÉS PEATONAL I MILLORA
SEGURETAT VIAL AL PORT DE SA CALOBRA”, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I PER RAÓ D’URGÈNCIA.
Clàusula primera. Objecte del contracte.- L’objecte del contracte serà l’execució de
les obres "Nou Accés Peatonal i Millora de Seguretat Vial al Port de sa Calobra”, d’acord amb
el projecte oportunament redactat pels serveis Tècnics Municipals.
Són de caràcter contractual: el Plec de Condicions Generals en tot allò que no s’oposi a
la Llei 13/1995 de data 18 de maig, el Plec de prescripcions tècniques i els quadres de preus
d’aquest, que a tots els efectes es considerin incorporats al present plec. En cas de discordança
entre aquest plec i el del prescripcions tècniques, s’aplicaran els presents plecs.
Clàusula segona. Pressupost.- El Pressupost total de l’obra suma la quantitat de
80.423,63 € (IVA INCLÒS), d'acord amb el projecte oportunament redactat i desglossat de la
manera següent:
EXECUCIÓ MATERIAL:
PRESSUPOST TOTAL:

55.853,62 €
80.423,63 € (IVA INCLÒS)

Clàusula tercera. Termini d’execució.- Es fixa com a termini d’execució el de TRES
MESOS.
Clàusula quarta. Procediment d’adjudicació.- El procediment d’adjudicació
d’aquest contracte d’obres és el negociat sense publicitat i per raó d’urgència, d’acord amb el
que s’estableix a l’article 141 de la Llei 13/95 de data 18 de maig, tota vegada que les obres en
qüestió son necessàries i urgents per raó de salubritat pública, tot concordant amb l’establert pel
Reial Decret Legislatiu 2/2000.
Clàusula cinquena. Documents que s'han de d'adjuntar a la proposició. A les
proposicions, s'hi han d'adjuntar obligatòriament els documents següents:
a) Document Nacional d'Identitat, si és una persona física, o escriptura de constitució o
modificació, si és el cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, si el proponent és una
societat.
b) Poder Notarial degudament validat pel Secretari del CIM si la proposició és firma en
nom d'altre.
c) Els documents assenyalats en els articles 15.2 i 80.2 d) de la Llei 13/1995 de data 18
de maig de Contractes de les Administracions Públiques, si el proposant es estranger.
d) els documents assenyalats en l'art. 24 de l'esmentada normativa, si el proposant és
una agrupació temporal d'empresaris.
e) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les causes
d'incapacitat i incompatibilitat establertes en l'art 20 de l'esmentada normativa.
f) Declaració expressa responsable o documentació que acrediti:
1)figurar d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.
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2) Haver presentat les declaracions i, si és el cas, efectuat l'ingrés de l'Impost
de Renda de les Persones Físiques, de l'Impost de Societats, dels pagaments a
compte o fraccionats o de les retencions a compte dels dos impostos i de
l'Impost sobre el valor afegit.
3) Haver presentat la relació anual d'ingressos i pagaments a que es refereix el
RD 1913/1978, de 8 de Juliol.
4) Estar afiliat i d'alta en el Règim de la Seguretat Social que correspongui per
raó de l'activitat, en cas d'empresari individual. Estar inscrit en la Seguretat
Social si es tracta d'una Societat.
5) Estar afiliat i haver donat d'alta els treballadors al seu servei i estar al corrent
en el pagament de les quotes i d'altres deutes amb la Seguretat Social.
En el cas que es presenti una declaració expressa responsable, l'òrgan de
contractació requerirà als empresaris que, al seu parer, puguin resultar
adjudicataris, la presentació dels documents enunciats en aquest apartat. El
termini per a aquesta presentació és de deu dies a comptar des de l'endemà del
requeriment.
g) Els qui acreditin la classificació del contractista, si és el cas, o justifiquin la seva
solvència econòmica, financera o tècnica, d'acord amb els articles 16 i 17 de la Llei 13/95 de
data 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques.
Quan sigui necessària la presentació d'uns altres documents, s'haurà de sol·licitar per
escrit i l'adjudicatari els podrà presentar en qualsevol moment anterior a la formalització del
contracte, llevat que el citat escrit disposi una altra cosa.
Dels documents citats en aquesta clàusula se'n poden presentar els originals o les còpies
que tinguin caràcter d'autèntiques d'acord amb la legislació vigent.
Clàusula sisena. Presentació de la proposició i dels documents.- La proposició i els
documents enumerats en la clàusula anterior s'han de presentar en sobres separats i, tancats i
firmats per contractista o persona que el representi i s'hi ha de fer constar en cadascun el
contingut respectiu i en tots dos el nom de l'interessat.
El termini de presentació dels documents serà de 10 dies naturals a comptar des de la
convidada a la licitació.
Clàusula setena. Garantia definitiva.- L'adjudicatari en el termini de quinze dies
hàbils comptadors des de la notificació de l'adjudicació haurà d'acreditar la constitució de la
garantia definitiva corresponent al 6% del pressupost del contracte.
Clàusula vuitena. Formalització del Contracte.- L'adjudicatari queda obligat a
subscriure dins el termini de trenta dies naturals comptadors dels del següent a la notificació de
l'adjudicació, al corresponent document administratiu de formalització del contracte i el
Secretari de la Corporació n'ha de donar fe.
El contracte es podrà formalitzar en escriptura pública quan ho sol·liciti el contractista i
serà al seu càrrec.
Clàusula novena.- Drets i obligacions derivats del contracte.- Són els que
s'estableixen en el present Plec, en els documents que s'hi considerin incorporats i els que es
derivin de la legislació aplicable.
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En particular, seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis de
licitació, les taxes per presentació de treballs de replantejament, direcció, inspecció i liquidació i
qualsevol altres que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents, incloses les
autoritzacions i llicències d'altres organismes públics.
Clàusula desena. Abonaments al contractista. El contractista tindrà dret a
l'abonament de l'obra que realment executi d'acord amb el preu convingut. En aquest sentit,
l'import de les obres executades s'ha d'acreditar al contractista mitjançant certificats expedits
per director de l'obra i aprovades per la Corporació.
Clàusula onzena. Termini de garantia.- El termini de garantia que s'estableix per a
aquestes obres és d’UN ANY. comptador des de la data de recepció de conformitat.
Clàusula dotzena. Penalitzacions.- Les penalitzacions i les pròrrogues són les que
s'estableixen en l'art. 96 de la Llei 13/95 de data 18 de maig de Contractes de les
Administracions Públiques.
Clàusula tretzena. Resolució.- Són causes de resolució d'aquest contracte les
especificades en els arts. 112 i 150 de la Llei 13/95 de data 18 de maig de Contractes de les
Administracions Públiques.
Clàusula catorzena. Legislació aplicable.- aquest contracte tindrà caràcter
administratiu i es regirà per que estableix el present plec, la Llei 13/1995 de data 18 de maig de
contractes de les Administracions Públiques, i en general les disposicions vigents en matèria de
contractació administrativa que hi siguin d'aplicació i també els preceptes que regulin les
normes tributàries de compliment obligat.

