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A.1 Preu a un tant alçat:

Import IVA exclòs: 74.127,19 €
IVA: 7.412,72 €
Total: 81.539,91 €

Costos directes
Personal 54.184,99

'

Activitats l2.000,00
66.184,99

Costos indirectes
Despeses generals 330925
Beneñci industrial 4.632,95

7.942,20

IVA 7.412,72

TOTAL 815399]

A.2 Altres sistemes de determinació del preu (especiñcau-ne el que sigui d’aplicació):

Preu referit a unitat d’execució: '
' Pressupost de despesa màxima

Preu referit a unitat de temps: (IVA exclòs):
Altres sistemes:
IVA: IVA:
Total: Total:

A.3 Lots

A.4 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat màxima de l48.254,38 €
(IVA exclòs), per un any de duració del contracte + una pròrroga anual o per fracció o
fraccions inferiors fins a arribar al termini màxim de pròrroga indicat.

B. CONSIGNACIÓPRESSUPOSTÀRlA1 ANUALITATS

B.l Distribució per anualitats:
Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària
2019 74.127,l9€+7.4l2,72€

_

“ (IVA) = 815399]. € 03'3ifl70'227'99
Promocro de la llengua

B.2 Lots
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B.3 Finançament conjunt
__

C. DURADA DEL CONTRACTE.TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada del contracte: 1 any
Termini d’execució total: des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2019, o des
de la data de formalitzaciódel contracte, si difereix de la data d’inici prevista
Terminis d’execució parcials:
Data d’inici del servei: 1 de gener de 2019

D. ADMISSIÓDE PRÓRROGADEL CONTRACTE
[] NO

SÍ Condicions en què es durà a terme la pròrroga (termini, preavís, etc.): prorrogable
per 1 any més, ja sigui mitjançant pròrroga anual o per fracció o fraccions inferiors fins
a arribar al termini màxim de pròrroga indicat, amb un preavís de 2 mesos abans que
finalitzi la vigència o la pròrroga del contracte.

E. TERMINI DE GARANTIA
2 mesos. _!

F. SOLVÉNCIA

,

F.l Classificació dels contractistes
Grup Subgrup Categoria Tipus d’activitat

No és necessària la classificació per als contractes de serveis (art. 65.1 de l’LCSP
9/2017)

No obstant això, en el cas d’empresa classificada se substituiran els documents exigits,
en els termes establerts a l’article 74 de l’LCSP 9/2017, pel document acreditatiu de la
classificació.

F.2 Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera. Art. 87 LCSP 9/2017

La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar—sepel volum anual
de negocis de licitador, que referit a l’any de major volum de negocis dels darrers tres
conclosos, haurà de ser, almenys, una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte,
és a dir, igual o superior a 111.190,78 €

El volum anual de negocis de licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil























x. ASSEGURANCA DE iRESPONSABILITATCIv

Serà obligatori per a l’empresa drcatarrasuscriure una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil amb naqu tIamInlmade 3008’ï’00 € i un capital mínim per
Víctima almenys de 150.000 €.

Si l’import de les indemnitzacions derivades dels danys ocasionats per l’execució del
contracte és inferior a la quantia de la franquícia l’adjudicatari haurà de respondre
directament.

Abans de formalitzar el contracte l’adjudicatari haurà de justificar que està al corrent de
pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

Y. INFORMACIÓDE CARÀCTERCONFIDENCIAL

La que determini el licitador i que no podrà ser la totalitat de l’oferta.

Z. OBSERVACÍONS. OBLIGATORIETAT PRESENTACIÓDEUC.

Per acord de la Junta de Goven de 6 de juny de 2018 s’ha declarat d’aplicació general i
obligatòria per a totes les licitacions que celebri l’Ajuntament de Palma la substitució de
la documentació administrativa acreditativa dels requisits previs, per una declaració
responsable ajustada al DEUC, document europeu únic de contractació, que haurà
d’estar signada i amb la corresponent identificació, en què el licitador posi de manifest
el següent:

1. Que la societat està vàlidament constituïda i que d’acord amb el seu objecte social pot
presentar—se a la licitació, així com que el signant de la declaració ostenta la deguda
representació per a la presentació de la proposició i d’aquella.

2. Que compta amb la corresponent classificació, si escau, o que compleix els requisits
de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions que
estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu
únic de contractació a que es refereix l’article següent.

3. Que no està sotmesa a cap prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com
a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de l’LCSP.

4. La designació d’una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions.

5. En el cas de sol'licituds de participació en els procediments restringit, de licitació
amb negociació, en el diàleg competitiu i en el d’associació per a la innovació, es posarà
de manifest addicionalment que es compleix amb els requisits objectius de solvència
establerts al plec.

6. En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses,
cadascuna d’elles també haurà de presentar una declaració responsable en la qual figuri
la informació pertinent per a aquests casos.

7. En tots els supòsits en què en el procediment s’exigeixi la constitució de garantia
provisional, s’aportarà el document acreditatiu d’haver-la constituït.

8. En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió
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aValuables mitjançant un judici de valor i la proposicró econòmica i proposició
tecnica peralavaloraciodels criteris de selecció quantificables mitjançant fórmules
s”hauran-ide“presentar“en'IF'e'ls—wterin_es que s’estableixen a continuació.

14.1.1 Documentació administrativa (sobre A), que s’haurà de presentar mitjançant

61)

17)

original o còpia autentica. També es podrà presentar documentació acarada.

L’índex de tots els documents inclosos en aquest sobre.

L’acreditació de la personalitat de l’empresari.

Si es un empresari individual haurà de presentar el DNI, NIF o, si escau, el
passaport.

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

l’escriptura de constitució i/o modificació, si escau, adaptada degudament a la
Llei i inscrita al 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 que regulen la seva activitat, inscrits,
si escau, al registre públic corresponent.

Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant certificat d’inscripció en un dels
registres professionals o comercials que indica la normativa de desenvolupament
de l’LCSP 9/2017. 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 exigeixi 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 a l’àmbit de la qual s’ubiqui el domicili
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 Mercantil.

Si diversos empresaris acudeixen a la licitació i constitueixen una unió temporal,
cadascun n’haurà d’acreditar la personalitat i capacitat, i hauran d’indicar els noms
i circumstàncies dels empresarisque la subscriguin, la participació de cadascun i la
designació d’un representant o apoderat únic.

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

Quan el licitador actuï mitjançant representant haurà d’aportar el DNI del
representant i el document fefaent acreditatiu de l’existència de la representació i

de l’àmbit de les seves facultats per a licitar i contractar, degudament inscrita al
RegistreMercantil.
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g)

12)

])

k)

1)

,..«faf-wi-lÀquesta declaració haurà d’incloure la manifestació expressa de trobar-se al

corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat
Social1 amb l’Ajuntament de Palma imposades per les disposicions vigents aixi

;Í.gyï,._.COmestar d’alta a l’impost d’activitats econòmiques sense perjudici quelefïïf'ïpresan a favor del qual s ’efectuï l’adjudicació hagi de presentar la
justificació acreditativa d’aquest requisit abans de l’adjudicació. Es podrà
utilitzar l’annex VI d’aquest Plec.

L’acreditació de la garantia provisional, si escau.

Si s’exigeix garantia provisional se n’haurà de presentar el resguard acreditatiu, si

es constitueix en metàl'lic o en títols valors.

Si es constitueix en forma d’aval o per contracte d’assegurança de caució, s’haurà
de presentar el mateix aval o el contracte d’assegurança.

En el cas de licitació per lots, el resguard de la garantia provisional s’haurà
d’acompanyar amb una relació detallada dels lots a que es licita.

Els documents a que fa referència la clàusula 5.2 d’aquest Plec en els casos en que
s’hagin exigit a la lletra F.5 del Quadre de característiques del contracte per a la
concreció de condicions de solvència determinades.

La declaració sobre la intenció de subscriure subcontractes a que es refereix
l’article 215 de l’LCSP 9/2017, quan s’hagi exigit a la lletra Q del Quadre de
característiques del contracte.

El compromís de subcontractar amb empreses especialitzades quan s’hagi exigit a
la lletra Q del Quadre de característiques del contracte, d’acord amb la clàusula
282 d’aquest Plec.

L’acreditació de les circumstàncies a que fa referència la clàusula 15.5 d’aquest
Plec i, si escau, la lletra L del Quadre de característiques del contracte, quan
l’empresa pretengui acollir-se al sistema de solució d’empats previst per la
clàusula 15.5 d’aquest Plec.

La declaració expressa relativa al grup empresarial al qual pertany l’empresa i

comprensiva de totes les societats que pertanyen a un mateix grup, en els termes
que estableix l’article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del grup
participin al procediment. En el supòsit de no pertànyer a cap grup empresarial
la declaració es farà en aquest sentit.

Un document en que es designi com a preferent la utilització de mitjans
electrònics a les notificacions que es practiquin en aquest procediment i es
manifesti que se’n consent expressament la utilització, si a la lletra W del
Quadre de característiques del contracte s’indica que al procediment es podran
efectuar notificacions electròniques i el licitador les vulgui rebre per aquest mitj à,
d’acord amb la clàusula 10 d’aquest Plec.

m) Les empreses estrangeres hauran de presentar una declaració que se sotmeten a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol classe, per a totes les
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18. Adjudicació; '» "

18.1 L’adjudicació del contracte s’haurà de dictar en el termini màxim de quinze dies
naturals comptats des de l’endemà del dia d’obertura de les proposicions o de dos
mesos comptats des de l’obertura de les proposicions quan en el contracte es
valorin, respectivament, un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris.

18.2 Un cop transcorreguts aquests terminis sense haver-se produït l’adjudicació, els
licitadors podran retirar les seves ofertes i, si escau, les garanties provisionals
constituïdes.

18.3 L’adjudicació s’haurà de dictar, en qualsevol cas, sempre que alguna de les ofertes
presentades compleixi els requisits exigits al Plec de clàusules, i no podrà, en aquest
cas, declarar—se deserta la licitació.

Això no obstant, en els termes prevists per l’article 152 de l’LCSP 9/2017, l’òrgan de
contractació, abans de dictar l’adjudicació, podrà renunciar a subscriure el contracte
per raons d’interès públic o desistir del procediment tramitat quan aquest pateixi
defectes no esmenables.

18.4 Un cop atesa la proposta de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació
requerirà el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa que,
en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà quee rebi el requeriment,
presenti la documentacióque s’especifica ales clàusules 19 i 20.

Si no es compleix el requeriment en el termini assenyalat s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta i en aquest cas es demanarà la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en que s’hagin classificat les ofertes.

185 L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en els cinc dies hàbils
següents ala recepció de la documentació.

18.6 L’adjudicació del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es notificarà
als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà al perfil del contractant de
l’òrgan de contractació.

Serà d’aplicació a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat
continguda a l’article 133 de l’LCSP 9/2017.

19. Constitució de la garantia definitiva

19.1 El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà
d’acreditar, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà que hagi estat requerit per a
fer-ho, la constitució de la garantia definitiva per un import del 5 % de l’import
d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA, o del pressupost de licitació, quan la
quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, o del preu màxim
fixat en el cas dels contractes amb preus provisionals (lletra H.2 del Quadre de
característiques del contracte). Aquest percentatge es calcularà a partir dels imports
esmentats amb exclusió de l’IVA.
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u.

v.

d’exempció de l’impost haurà de presentar el document d’alta i una eclaració
“responsable en què s’acrediti aquesta circumstància.

b) Certificat administratiu 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 Équè així s’indiqui al requeriment, autorització a l’òrgan de contractació
___perÉquè sol-liciti en nom seu aquest certificat.

c) Acreditació d’estar al corrent pel que fa a les seves obligacions amb
l’Ajuntament de Palma.

d) Assegurança de responsabilitat civil.
e) Acreditació del compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscs

laborals.
f) Si el servei s’adjudica a una unió temporal d’empreses aquestes hauran

d’acreditar que han constituït la unió, en escriptura pública, dins el termini
atorgat per a formalitzar el contracte, i el NIF assignat a l’agrupació.

El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o
documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles haurà
d’acreditar aquesta circumstànciamitjançant declaració responsable.

20.1.2 L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social es durà a terme mitj ançant certificat expedit per l’autoritat
administrativa competent. Quan així s’indiqui al requeriment, aquesta certificat es
podrà substituir per una autorització a l’òrgan de contractació perquè sol—liciti en
nom seu aquesta certificació. Si s’ha de tenir en compte alguna exempció s’haurà
d’acreditar aquesta circumstànciamitjancant declaració responsable.

202 Els certificats a què es refereixen les clàusules anteriors s’hauran d’expedir d’acord
amb la legislació que sigui d’aplicació i, si escau, es podran trametre a l’òrgan de
contractació per via electrònica, d’acord amb la normativa vigent que hi sigui
aplicable.

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

20.4 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 la clàusula 5.2 i la lletra F.5 del Quadre de característiques del contracte
d’aquest Plec.

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

20.6 Les empreses contractades que prestin serveis per a l’Ajuntament de Palma
s’obliguen en matèria de prevenció de riscs laborals aportant els documents
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corresponents i complint l’annex II del Procediment per a la coordinació d’activitats
empresarials d’aquesta corporació, a:

- Aportar l’avaluació de riscs i la planificació de la seva activitat preventiva per
als serveis contractats (obligatòriament en CD/DVD, format PDF).

'

oblig
hagin

:riure una declaració expressa responsable del compliment de les
acions en matèria d’informació i formació respecte dels treballadors que
_ de prestar els seus serveis als centres de treball de l’Ajuntament.

:riure una declaració expressa responsable que els treballadors tenen un
“i. 4-CdeL e salut compatible amb les tasques a realitzar.

- Informar sobre els riscs específics de les activitats que puguin afectar els
treballadors de l’Ajuntament i d’altres empreses

- Informar l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a
conseqüència dels riscs de les activitats concurrents.

- Comunicar tota situació d’emergència susceptible d’afectar la salut 0 la seguretat
dels treballadors de les empreses presents al centre de treball.

- Subscriure una declaració expressa responsable, si escau, que s’han establert els
mitj ans de coordinació necessaris entre el/la contractista i el/la subcontractista.

21. Perfeccionamentdel contracte

El contracte es perfecciona amb la formalització.

HI. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

22. Formalització del contracte

22.1 L’adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini que estableix l’article
153 de l’LCSP 9/2017, el document administratiu de formalització del contracte, al
qual s’unirà, formant part del contracte, la seva oferta i un exemplar del Plec de
clàusules administrativesparticulars i de les prescripcions tècniques.

El contracte s’ha de subscriure a la seu de l’òrgan de contractació o en el lloc que
aquest indiqui.

22.2 El document en el qual es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu, i és
títol vàlid per a accedir a qualsevol registre públic.

Això no obstant, el contracte es formalitzarà en escripturapública quan així ho sol'liciti
el contractista, i aniran a càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament.

22.3 Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el
termini indicat, l’Administraciópodrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva
de l’import de la garantiaprovisional que, si s’escau, hagi exigit.
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26.

Es consideren també incloses a la proposició de l’adjudicatari i al preu del contracte
totes les despeses que resultin necessàries per a executar el contracte, inclosos els
possibles desplaçaments

,,

Quan l’objecte del contracte sigui la redacció del projecte i/o la direcció d’obres, també
s’entenen compresos els drets de visats dels projectes i direccions d’obres.

Pagament del preu

26.1 El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes
de l’article 198 de l’LCSP 9/2017 i del contracte d’acord amb el preu d’adjudicació.
El preu del contracte es podrà pagar de manera total o parcial, mitjançant
abonaments a compte o, en el cas de contractes de tracte successiu, mitjançant
pagament en cadascun dels venciments que s’hagin estipulat.

El preu es pagarà d’acord amb els terminis prevists a la clàusula 8 d’aquest Plec i a
la lletra P del Quadre de característiques del contracte, i amb l’informe favorable
previ o la conformitat del funcionari o òrgan directiu que rebi o supervisi el treball
o, si escau, del designat per l’òrgan de contractació com a responsable d’aquest.

262 El pagament es farà contra factura, expedida d’acord amb la normativa vigent,
degudament conformada per la unitat o òrgan directiu que rebi el treball o, si escau, pel
designat com a responsable del contracte.

26.3 El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts
legalment, el seu dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió tingui
efectes i l’Administracióexpedeixi el manament de pagament a favor del cessionari cal
que es notifiqui fefaentment a aquesta l’acord de cessió.

26.4 El contractista tindrà tambe' dret a rebre abonaments a compte per l’import de les

27.

operacions preparatòries de l’execució del contracte i que estiguin compreses en
l’objecte d’aquest, en les condicions assenyalades, si escau, a la lletra P del Quadre
de característiques del contracte, i s’hauran d’assegurar els pagaments esmentats
mitjançant la prestació de garantia.

Incomplimentdel contracte

27.1 Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incorregut en demora
respecte del compliment del termini total del contracte l’Administració podrà optar
indistintament per resoldre el contracte, amb pèrdua, si escau, de la garantia
constituïda, o imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte, 0 per les penalitats que s’hagin establert a la
lletra S del Quadre de característiques del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del
contracte l’òrgan de contractació estarà facultat per a resoldre’l o acordar—ne la
continuïtatde l’execució amb imposició de noves penalitats.
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conseqüències que es puguin derivar de les respon: '

"i

,

' '

d’acord amb el que estableixen aquestPlec1 1’article 311 de l’LCSP 9/2017

34. Devolució () cancel-lació de la garantia definitiva

34.] Un com complertes pel contractista les obligacions”derivades'delcontracte, siino hi
ha responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva, i una vegada
transcorregut el període de garantia, si escau, se’n dictarà acord de devolució o
cancel-lació, amb l’informe previ favorable del responsable del contracte 0 de qui
n’exerceixi la direcció.

34.2 En el supòsit de recepció parcial s’autoritzarà la devolució o cancel-lació de la part
proporcional de la garantia, amb la sol-licitud prèvia del contractista.

343 Una vegada transcorregut el termini d’un any des de la data d’acabament del
contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no imputables al
contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució o cancel-lació de les
garanties, si no s’han produït les responsabilitats a que es refereix l’article 110 de
l’LCSP 9/2017. Quan l’import del contracte sigui inferior a lO0.000 euros el termini es
reduirà a sis mesos.

34.4 Les garanties es retornaran i cancel-laran seguint els tràmits de sol-licitud
d’informes al tecnic director de l’obra, a la Intervenció Municipal i al Servei de
Responsabilitat Patrimonial; anunci al Perfil del Contractant, i, si no hi ha cap
reclamació pendent, acord de l’òrgan de contractació de devolució de la fiança
definitiva.
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\NCA PROVISIONAL

en els termes i
les condicions que estableix la Llei de contractes del sector públic i davant l’Ajuntament
de Palma dipòsit com a fiança provisional la quantitat
d

( ) €, en metal-lio (o mitjançant títol de deute públic) per respondre de
les obligacionsderivades de la licitació per a l’adjudicacióde la prestació del SERVEI DE
DINAMITZACIÓLINGÍÍÍSTICATERRITORIALA TRES ZONES DE PALMA. «

Aquesta fiança tindrà validesa fins que l’Ajuntamentde Palma autoritzi cancel-lar-la.

Palma, d de

TresoreriaMunicipal
El tresorer

IntervencióMunicipal
Servei de Control i Fiscalització
Fiscalitzat i conforme
Palma, d de

L’interventor

Sil



ANNEX III. AVAL D GRANTIAPROVISIONAL Wii;; %;

,
g? , ?,

amb NIF
’ 1 domicili per a notificacions i requeriments a

, c. , CP , i en

nom seu , amb poders suficients per a

aquest acte segons resulta de la veriñcació de la representació de la part inferior d’aquest
document,

AVALA

_, amb NIF , atès l’art. 106 de la Llei 9/2017, de

8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, relatiu a garanties provisionals, per
respondre de les obligacions derivades de la licitació de la prestació del SERVEI DE
DINAMITZACIÓ LINGUÍSTICA TERRITORIALA TRES ZONES DE PALMA davant

l’Ajuntament de Palma, por un import de: (en lletres) .

€, (en

números) €.

Aquest aval s’atorga solidariament respecte de l’obligat principal, amb renúncia
expressa al benefici d’excussió de béns i amb el compromís de pagament al primer
requeriment de la Tresoreria municipal. Si s’incompleix el requeriment de pagament
s’executarà aquest aval seguint la via administrativa de constrenyiment i tindrà validesa
fins que l’Ajuntament de Palma n’autoritzi la cancel-lació.

Palma, d de

(Nom de l’entitat i ñrma o ñrmes)

Diligencia d’inscripció al

registre d’avals de l’entitat
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ANNEX Iv. FIANCASDEFINITIVA

en els termes i

les condicions que estableix la Llei de contractes del sector públic i davant l’Ajuntament
de Palma diposit com a fiança definitiva la quantitat
d

( ) €, en metàl-lic (o mitjançant títol de deute públic) per
respondre de les obligacions derivades de la licitació per a l’adjudicació de la prestació del

SERVEI DE DINAMITZACIÓLINGUÍSTICATERRITORIAL A TRES ZONES
DE PALMA

Aquesta fiança tindrà validesa fins que l’Ajuntament de Palma autoritzi cancel-lar-la.

Palma, d de

TresoreriaMunicipal
El tresorer

IntervencióMunicipal
Servei de Control i Fiscalització
Fiscalitzat i conforme
Palma, d de

L’interventor
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ANNEX VI. DECLARACIÓ ARTICLE 71 LCSP 9/2017, COMPLIMENT
ASSEGURANCA SEGURETAT SOCIAL, EXCLUSIÓ PARADISOS FISCALS I
ADHESIO A CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ, I COMPROMÍS
MITJANSTECNICSI HUMANS IASSEGURANCA.

,, ,

amb DNI
en _, nom propi o en representació de l’empresa

amb NIF i

domicili a ,

DECLAR SOTA JURAMENT

Que no em trob en cap dels casos de prohibició, incapacitat i incompatibilitat que
determina l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, que a continuació es transcriu:

1. No podran contractar amb el sector públic les persones en que es doni alguna de les
circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnades mitjancant sentencia ferma per delictes de terrorisme,
constitució o integració d’una organització o grup criminal, associació il-lícita,
finançament il-legal dels partits polítics, tràfic d’e'ssers humans, corrupció en els
negocis, trafic d’influències, suborn, fraus , delictes contra la Hisenda Pública i la
Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, prevaricació,
malversació, negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals, delictes
relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i

el medi ambient, 0 la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió,
ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar afecta les persones jurídiques
que siguin declarades penalment responsables, i a aquelles els administradors o
representants, ho siguin de fet o de dret, vigent el seu càrrec o representació i fins al
seu cessament, es trobessin en la situació esmentada en aquest apartat.

b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en materia
professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de
falsejament de la competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no
discriminació de les persones amb discapacitat, o d’estrangeria, d’acord amb el que
estableix la normativa vigent; o per infracció molt greu en materia mediambiental
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, o per infracció molt greu en
materia laboral o social, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost, així com per la infracció greu prevista a l’article 222 del dit text.

c) Haver sol'licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents
en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit eficacia un conveni o s’hagi iniciat un expedient d’acord extrajudicial de
pagaments, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord
amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període
d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

58





h)

contractació o els titulars dels òrgans en què s’hagués delegat la facultat per
contractar o els que exerceixin la substitució del. primer.

Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat al Butlletí Oficial de
l’Estat l’incompliment a què es refereix l’article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de
març, reguladora del’exercici de l’alt càrrec de la Administració General de l’Estat
o en les respectives normes de les comunitats autònomes, per haver passat a prestar
serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les
competències del càrrec exercit durant els dos anys següents a la data de cessament
en el mateix. La prohibició de contractar es manté durant el temps que romangui
dins de l’organització de l’empresa la persona contractada amb el límit màxim de
dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec.

2 A més de les previstes a l’apartat anterior, són circumstàncies que impedeixen als

b)

d)

èmpresaris contractar amb les administracions públiques les següents:

Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment
d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte al seu favor per no
complir el que estableix l’apartat 2 de l’article 150 dins el termini assenyalat existint
frau, culpa o negligència.

Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els
terminis que preveu l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari.

Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloent les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article
202, quan l’incompliment hagi estat definit en els plecs o en el contracte com a
infracció greu, concorrent dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi
donat lloc a la imposició de penalitats o la indemnització de danys i perjudicis.

Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses en
l’article'3 d’aquesta Llei.

3. Les prohibicions de contractar també afecten les empreses de les que, per raó de les
persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació
o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals
haguessin concorregut aquelles.

ALTRESSÍ DECLAR SOTA JURAMENT

Que l’empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Palma, imposades per les disposicionsvigents, aixi
com estar d’alta a l’impost d’activitatseconòmiques

Que com a empresa mantenim una conducta ñscal responsable i no utilitzam paradisos
fiscals per a fer frau. Que no tenim la seu social ni formam part d’una matriu industrial,
amb domicili a paradisos fiscals.
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Que l’empresa s’adhereix i presta conformitat a les condicions especrals d execució
establertes a la clàusula M del quadre annex.

AIXÍ MATEIX, EM COMPROMET

Que si result titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa dedicaré o adscriure a
l’execució del contracte els mitj ans personals i/o materials suficients per a això.

Que si result titular de l’oferta econòmicamentme's avantatjosa aportare documentació que
acrediti la cobertura de la responsabilitat civil per l’import que s’assenyalaa l’apartat X del
quadre annex.

Palma, d de 20
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