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PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
HA DE REGIR EL CONTRACTE DE LES OBRES DE “COL.LECTOR DE
PLUVIALS DE LA PLAÇA HOSTALS FASE II” MIJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT I PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Clàusula primera. Objecte del contracte.-És objecte del present Plec la
contractació promoguda per aquest Ajuntament consistent en l’execució de l’obra
“Col.lector de pluvials de la Plaça Hostals Fase II” d’acord al projecte redactat per
l’enginyer de camins, Sr. Joan Morey Jaume, en data febrer 2.014.
Són de caràcter contractual: el Plec de Clàusules econòmico-administratives
particulars, la Llei 3/2011 de 14 de novembre del Texte Refòs de la Llei de
Contractes del Sector Públic, el Reglament General de Contractació (R.D
1098/2001, de 12 d’octubre) la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de
Règim Local, el R.D Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril del Texte Refòs de les Bases
de Règim Local, la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les
Illes Balears i resta de normativa legal aplicable, el Plec de prescripcions tècniques i
els quadres de preus d'aquest, que a tots els efectes es consideren incorporats al
present plec. En cas de discordància entre aquest plec i el de prescripcions
tècniques, s'aplicaran els presents plecs.
Clàusula segona. Necessitats administratives a satisfer.-Les necessitats
administratives a satisfer i els factors que intervenen en el present contracte estan
acreditats a l’expedient corresponent.
Clàusula tercera. Pressupost.- El preu màxim de la contractació es fixa en la
quantitat global de 276.114’10 € (228.193’47 € més 47.920’63 € en concepte
d’I.V.A).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentada quantitat.
Es tracta d’una obra amb despesa plurianual, amb el següent finançament:
Any 2014:
Preu global contractació: 191.397’00 Euros. (I.V.A inclòs).
Any 2.015:
Preu global contractació: 84.717’10 Euros. (I.V.A inclòs).
Clàusula quarta. Consignació pressupostària.- El pagament de les obres
s’imputarà a les partides corresponents, amb les anualitats que pertoquin, dels
pressuposts de 2.014 i 2.015. L’import està subvencionat en la seva totalitat pel
Consell de Mallorca, dins el marc de concessió de subvencions per a actuacions de
competència municipal.
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Clàusula cinquena. Termini d’execució de les obres.- El termini d’execució de
l’obra serà, com a màxim, de nou mesos i les obres hauran d’estar acabades en la
seva totalitat dia 1 de setembre de 2.015.
Clàusula sisena. Criteris que serviran de base per a l’adjudicació.
a) Volum de mà d’obra que s’utilitzarà en l’execució del contracte.
L’empresa amb major nombre de treballadors de la seva pròpia plantilla que estiguin
donats d’alta en el moment de la licitació i que es destinin a l’execució del contracte
tendrà una valoració de 20 punts.
La valoració de la resta d’ofertes de les altres empreses es puntuarà d’acord al
següent criteri:
Puntuació = 20 x (Nombre de treballadors propis a destinar a l’obra dividit pel
nombre
de treballadors propis destinats a l’obra per la millor
oferta
considerada).
b) Millores addicionals que presenti el licitador relacionades amb el projecte, com per
exemple millores en la tipologia de la reposició del paviment, millores en relació a la
conectivitat entre el poble i l’àrea d’actuació, millores en relació a la conectivitat de la
tercera fase i l’àrea d’actuació, millores en relació als materials en general, etc...: fins
a un màxim de 15 punts.
c) Millora en el termini d’execució del contracte: a raó de 3 punts per mes de rebaixa,
amb un màxim de 15 punts.
d) Millora en relació al termini de garantia que estableix aquest plec: 1 punt per any
de més de garantia, amb un màxim de cinc punts.
Clàusula setena. Procediment de licitació i forma d'adjudicació.- La contractació
es durà a terme mitjançant procediment obert i tramitació urgent i la forma
d'adjudicació será mijançant pluralitat de criteris de valoració en virtut d’allò establert
als arts. 109, 157 i 161 del TRLCSP.
Clàusula vuitena. Proposicions, documentació complementària i termini de
presentació.1.-Les proposicions dels interessats en la licitació es podran presentar a
l'Ajuntament, en hores d'oficina, dins el termini dels tretze dies naturals següents a
la publicació de l'anunci de licitació sobre el BOIB. Si el darrer dia d'aquest termini
fós dissabte o festiu, es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.
Les proposicions s´han de presentar amb els justificants d´haver satisfet les taxes
amb la quantia prevista en l´ordenança fiscal vigent.
Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretexte.
La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de
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contractació la remissió de l’oferta mijançant télex, fax, telegrama o correu
electrònic (secretaria@ajsantamariadelcami.net) en el mateix dia, sense
ultrapasar el termini esmentat per a la presentació de proposicions. Sense la
concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per
l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data d’acabament del termini.
Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals següents a la data indicada sense
haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.
2.-Les proposicions es presentaran en un sobre tancat en el que figurarà a més de la
identitat del licitador, la inscripció “PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES DE
COL.LECTOR PLUVIALS PLAÇA HOSTALS FASE II”.
Dins aquest sobre major es posaran TRES sobres A, B, i C tancats, amb la mateixa
inscripció referida a l’apartat anterior i un subtítol.
El sobre A se subtitularà “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA
PERSONALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTISTA”, i contindrà els
documents següents:
Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració.
O bé, la documentació que s’indica a continuació:
a) Document Nacional d'Identitat, si és una persona física.
b) Escriptura de constitució de la societat mercantil o modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil quan hi concorri una societat d'aquesta
naturalesa quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el
que constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si fos el cas, en el
corresponent registre oficial.
Les empreses comunitàries tindran capacitat per contractar amb el sector
públic, en tot cas, les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea que, amb arranjament a la legislació de l’Estat en què estan establertes, es
trobin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti. Quan la legislació de
l’Estat en què es trobin establertes aquestes empreses exigeixin una autorització
especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el
servei de què es tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest requisit, tot això
segons estableix l’article 47 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar
amb informe de la Missió Diplomàtica permanent d’Espanya en l’estat corresponent o
de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa.
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c) Escriptura de poder validada i legalitzada si s'actua en representació d'una altra
persona.
d) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les
prohibicions per contractar establertes a l’art. 60 del R.D Legislatiu 3/2011 contractes
del sector públic; així com d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
La justificació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, s’exigirà abans de l’adjudicació al que hagi de
ser adjudicatari del contracte, concedint-li a aquests efectes el termini màxim de cinc
dies hàbils.
e) Classificació del contractista: Grup E-7; categoria c).
f) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, si fos el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.
g) Les empreses estrangeres no comunitàries, a més, hauran d’acreditar que tenen
oberta sucursal a Espanya, designant els apoderats o representants per a les seves
operacions i que estiguin inscrites al Registre Mercantil.
h) Una adreça de correu electrònic o número de FAX.
i) Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre.
Quan el licitador es trobi inscrit en el Registre de Contractistes de la CAIB,
l’aportació de la certificació a què es refereix l’art. 30.2 del Decret 20/97, de 7 de
febrer, acompanyada d’una declaració responsable per la qual s’acrediti la validesa i
vigència de les dades del registre esmentat, l’eximirà de presentar la documentació
que ja es trobi al registre; sense perjudici de l’exigència, a l’adjudicatari del contracte,
d’acreditar de manera fefaent les dades inscrites al registre esmentat.
En els casos en què es presenti la declaració responsable, el licitador del qual
es proposi l’adjudicació del contracte, haurà d’acreditar davant l’òrgan de
contractació prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels
documents exigits, que s’especifiquen en els paràgrafs anteriors.
Tots els documents hauran de dur com a màxim la data en què acabi el
termini de presentació de les pliques, inclús aquells que es demanin dins el
termini de subsanació de deficiències, i els relatius a estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En els casos en què els documents no duguin la data com a màxim del
termini en què acaba la presentació de pliques, el licitador quedarà fora de la
licitació, rebutjant-se la plica presentada i es proposarà com a adjudicatari del
contracte el següent licitador que hagi presentat l’oferta més favorable per a

5
l’Ajuntament.
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 tenguin caràcter d'autèntiques d'acord amb la legislació vigent.
El sobre B se subtitularà “OFERTA ECONÒMICA” i contindrà la proposició
d’acord amb el següent MODEL:
El Sr./Sra...............................................amb domicili a ...............carrer/plaça
..............
telèfon ......... número .......districte postal ......... amb DNI núm. ............. actuant en
nom propi (o en representació de ..................), amb plena possessió de la seva
capacitat jurídica i d’obrar, es compromet a realitzar les obres de “Col.lector pluvials
Plaça Hostals 2 Fase” per la quantitat de ...................... euros (lletra i xifres), més
l’IVA de ............. euros (lletra i xifres), amb subjecció al projecte tècnic i al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació, el contingut
dels quals declara conèixer i acceptar expressament i ofereix les següents millores:
a) Volum de mà d’obra que s’utilitzarà en l’execució del contracte:
b) Millora en el termini d’execució del contracte:
c) Millora en relació al termini de garantia:
.........., d .......... de 2014.
(FIRMA)
El sobre C se subtitularà “Millores addicionals i contindrà el següent
model:
El Sr./Sra...............................................amb domicili a ...............carrer/plaça
..............
telèfon ......... número .......districte postal ......... amb DNI núm. ............. actuant en
nom propi (o en representació de ..................), amb plena possessió de la seva
capacitat jurídica i d’obrar, es compromet a realitzar les obres de “Col.lector pluvials
Plaça Hostals 2 Fase” per la quantitat de ...................... euros (lletra i xifres), més
l’IVA de ............. euros (lletra i xifres), amb subjecció al projecte tècnic i al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació, el contingut
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dels quals declara conèixer i acceptar expressament i ofereix les següents millores
addicionals (si s’escau):
-Millores addicionals que presenta relacionades amb el projecte:

...............de................de 2.014
(Firma)

Clàusula novena.-Constitució de la Mesa i Obertura de pliques.
La Mesa de contractació estarà integrada per la Sra. Batlessa o regidor en qui
delegui com a Presidenta, i pels següents vocals: la Secretària, la Interventora, i tres
vocals més que seran designats per la Batlia entre els funcionaris, personal laboral o
regidors. Actuarà de Secretari de la mesa, un funcionari de la Corporació, que serà
designat per la Batlia.
Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot. Per al còmput de
majories s'aplicaran les normes sobre formació de la voluntat dels Òrgans
Col.legiats, segons el què disposa la Llei 30/1992, disposant en tot cas la Presidenta
del vot de qualitat.
En acte intern i previ al d’obertura de pliques, la Mesa de Contractació
procedirà a examinar i qualificar formalment la documentació continguda en el sobre
“A”, i “C” presentat pels licitadors en temps i forma. Si la Mesa observàs a la
documentació presentada errors materials o defectes esmenables, podrà concedir, si
ho estima convenient, un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador
rectifiqui els errors o esmeni els defectes. Aquesta petició de rectificació o d’esmena
s’efectuarà via FAX o CORREU ELECTRÒNIC.
La Mesa de contractació, en acte públic a celebrar el cinquè dia hàbil posterior
al del termini de presentació de proposicions, procedirà a l’obertura dels sobres “B”
que contenen les propostes econòmiques, i formularà proposta a l’òrgan de
contractació perquè adjudiqui provisionalment el contracte al proponent que realitzi
l’oferta més avantatjosa. La proposta d’adjudicació no crea dret algun en favor de
l’empresari proposat.
En cas de discordança entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i
números, prevaldrà la xifra consignada en lletres.
En el cas que fos necessari modificar la data l’obertura dels sobres “B”,
s’anunciarà la nova data d’obertura mijançant edicte insert al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i comunicat als licitadors via FAX o CORREU ELECTRÒNIC.
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Clàusula desena. Garantia definitiva.- L´adjudicatari proposat dins el termini de
cinc dies hàbils, comptadors des de la recepció del corresponent FAX o CORREU
ELECTRÒNIC, haurà d´acreditar la constitució de la garantia definitiva corresponent
al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’impost sobre el valor afegit, en
qualsevol de les formes previstes al TRLCSP.
Clàusula onzena.-Adjudicació.- Un cop dipositada la garantia definitiva, la Batlia
adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat l’oferta més favorable per a
l’Ajuntament.
L’adjudicació definitiva es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del
contractant d’aquest Ajuntament i al B.O.I.B.
Clàusula dotzena. Formalització del contracte.- L´adjudicatari queda obligat a
subsc riure dins el termini de cinc dies hàbils comptadors des del següent a la
notificació de l´adjudicació, el corresponent document administratiu de formalització
del contracte i la Secretària de la Corporació en donarà fe.
El contracte es podrà formalitzar en escriptura pública quan ho sol.liciti el
contractista i seran al seu càrrec les despeses corresponents.
Clàusula tretzena. Execució del contracte.1.-Execució de les obres.- Les obres s´executaran amb estricta subjecció a les
clàusules estipulades en aquest plec, conformement al projecte aprovat per l
´Ajuntament i conformement a les instruccions que, en interpretació tècnica d
´aquesta donàs al contractista el director de l´obra. Quan les esmentades
instruccions fossin de caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit el més
aviat possible, per tal que siguin vinculants per a les parts.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar i vigilar les obres durant la seva
execució.
El contractista està obligat no solament a l’execució de l’obra, sinó també a la seva
conservació fins a la recepció definitiva, i es fa responsable de les faltes que s’hi
puguin advertir.
2.-Termini.- El termini general d´execució de l´obra serà de nou mesos. Aquest
termini general es fraccionarà en terminis parcials que es determinaran en el
Programa de Treball al qual es fa referència al punt nº 4 d’aquesta clàusula i que es
realitzaran anualment depenent de les disponibilitats financeres assignades a l’obra
durant cada exercici pressupostari, en funció del que preveu el projecte de les
mateixes.
En tot cas, les obres hauran d’estar acabades dia 1 de setembre de 2.015.
3.-Comprovació del replantejament.- L´execució del contracte començarà amb l´acte
de comprovació del replantejament que es realitzarà en el termini màxim de quinze
dies hàbils des de la data de la notificació de l’adjudicació. La comprovació del
replantejament de les obres s´efectuarà en presència de l´adjudicatari o del seu
representant, conformement i amb els efectes previnguts pels articles 139, 140 i 141
del RGLCAP.
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4.-Programa de treball.- El contractista, haurà de presentar en el termini màxim de
quinze dies, comptats des de la data de formalització del contracte, un programa de
treball en el termes prevists a l´article 144 del RGLCAP.
L´acta de comprovació del replantejament i els terminis parcials que sigui procedent
fixar a l´aprovació del programa de treball s´entendran com integrants del contracte
als efectes de la seva exigibilitat.
5.-Compliment de terminis i penalitats per demora.L´adjudicatari resta obligat al compliment del termini d´execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l´Ajuntament. Si arribada la fi de qualsevol dels terminis
citats, el contractista hagués incorregut en morositat per causes imputables al
mateix, l´Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de
penalitats econòmiques d’acord amb el TRLCSP. La pèrdua de la garantia o els
imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i perjudicis als
quals pugui tenir dret l´Ajuntament, originats per la demora del contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, caldrà atenir-se a
allò que es disposa a la Llei 3/2011.
L´import de les penalitats per demora es deduirà de les certificacions i, si fos el cas,
de la Garantia.
6.-Abonaments al contractista.- El contractista tendrà dret a l'abonament de l'obra
que realment executi d'acord amb el preu convingut i contracte atorgat. En aquest
sentit, l'import de les obres executades s'ha d'acreditar mensualment al contractista
mitjançant certificacions expedides pel director de l'obra i aprovades per la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament.
Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagament a bona fi, subjecte a les rectificacions i variacions que es
produeixin en la medició final i sense que això suposi l´aprovació i recepció de les
obres que comprèn.
El contractista podrà dur a terme els treballs amb major celeritat que la necessària
per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que a judici de la
direcció de l´obra existissin raons per a estimar-ho inconvenient. Això no obstant, no
tendrà dret a percebre cada any, qualsevol sia l´import d´allò executat, major
quantitat que la consignada en l´anualitat corresponent, afectada pel coeficient d
´adjudicació.
El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per
les operacions preparatòries realitzades, com és el cas d´instal.lacions i provisió de
materials o equips de maquinària pesant adscrits a l´obra, en la forma i amb les
garanties que, a tal efecte, determinen els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.
7.-Revisió de Preus. No és procedent per a l´execució d´aquesta obra la revisió de
preus.
8.-Obligacions del contractista de caràcter específic i despeses exigibles. A més de
les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, existiran
específicament les següents obligacions:
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El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el Treball,
quedant l’Ajuntament exonerat de responsabilitat per aquest incompliment.
2. Són per compte del contractista les despeses i impostos derivats dels anuncis
oficials de la licitació i de formalització del contracte, i qualsevol altre que en
resulti d´aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes indiquin, incloses també les autoritzacions i llicències d’altres
organismes públics.
3. El contractista haurà d’assumir el cost econòmic que suposi l’elaboració i la
col.locació d’un cartell que indiqui a peu d’obra, en un lloc visible des de la via
pública, el nom de l’obra, l’organisme o organismes que la subvencionen i la
resta de dades adients.
Tots els anuncis que col.loqui el contractista a peu d’obra informant al públic
en general dels perills o de les incidències han d’estar redactats, com a
mínim, en la llengua catalana.
4. El contractista haurà de dur els Llibres d´Ordres i Incidències, prèviament
diligenciats.
5. Les despeses que s’originin com a consequència dels assaigs i anàlisis de
materials i unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la
Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec del
contractista.
1.

9.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
1. L’adjudicatari, en un termini màxim de cinc dies naturals a comptar des del següent
al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la
seva execució, restarà obligat a elaborar i trametre a la Unitat promotora un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball en tots els casos en els quals l’execució suposi la
intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les dependències de la
Corporació i en funció del risc que comporti.
El Pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció
de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball per a les funcions i tasques a
desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als treballs d’execució
esmentats.
2. En tot cas, durant l’execució del contracte l’adjudicatari restarà obligat al
compliment del Pla i al dels principis generals aplicables previstos a la normativa.
10.-Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.
1. Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o
compensar adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis que s'originin als
béns o els serveis de tercers, públics o privats, com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, llevat que aquells fossin conseqüència
immediata i directa d’una ordre de la Corporació.
2. Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al
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personal depenent d'ella, per iguals causes i amb idèntica excepció que la que
assenyala l'apartat anterior.
3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin
per a la Corporació o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. El contractista deduirà aquesta
responsabilitat mitjançant la indemnització dels danys que s’originin a tercers, als béns
de la Corporació o al personal depenent d'ella, com a conseqüència dels
incompliments, o de les omissions indegudes, relatius a la lex artis de la respectiva
professió, ofici o especialitat.
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediment i equips utilitzats en l’estudi o serveis així com
dels subministraments que efectuï, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys
i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions,
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra
ella.
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels
drets de propietat intel·lectual, ja sigui en la seva vessant moral o econòmica, sobre
els continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin
directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del
contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa
general de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada
públicament i/o transformada per qualsevol medi o suport existent, tangible o
intangible, i aquell haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que
per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les
despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.
6. El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o
privats danyats com a conseqüència de l’execució del contracte, tot indemnitzant les
entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstància.
11.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels
discapacitats, fiscal, de protecció de dades personals, i mediambiental.
2. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en
l’execució del contracte.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts
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com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat
reclamats per la Corporació.
3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà
cap responsabilitat per a la Corporació contractant.
4. Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir el contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.
5. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació
laboral o funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i
la Corporació.
Clàusula catorzena. Termini de garantia.- El termini de garantia que s'estableix
per a aquestes obres és el d’un any comptador des de la data de l'acta de recepció
de conformitat.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat al termini de garantia s'aplicarà el què
disposa el TRLCSP.
Clàusula quinzena. Resolució.- Són causes de resolució d'aquest contracte les
especificades en el TRLCSP.
Clàusula setzena. Classificació.- La classificació que s’exigeix per a aquest
contracte és la següent:
Grup E, subgrup 7, categoria c).
Clàusula divuitena. Risc i Ventura.- L’execució de l’obra se realitzarà a risc i
ventura del contractista, i aquest no tindrà dret a indemnitzacions per causes de
pèrdues, avaries i perjudicis ocasionats en les obres, salvat dels supòsits establerts
a la Llei 3/2011.
Clàusula dinovena. Règim Jurídic.- Aquest contracte tendrà caràcter administratiu
i es regirà pel que estableix el present plec, el plec de prescripcions tècniques, la Llei
3/2011 de 14 de novembre del Texte Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic, el Reglament General de Contractació (R.D 1098/2001, de 12 d’octubre) la
Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, el R.D Legislatiu
781/1986 de 18 d’abril del Texte Refòs de les Bases de Règim Local, la Llei 20/2006
de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears i resta de normativa
legal aplicable, el Plec de prescripcions tècniques i els quadres de preus d'aquest,
que a tots els efectes es consideren incorporats al present plec.

12

