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PREÀMBUL 

I.- Empresa de serveis del municipi de Manacor, SA. 

Amb la denominació d'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA, (en endavant 
SAM), l'Ajuntament de Manacor va constituir l’any 2000 una societat privada mercantil 
amb capital íntegrament municipal, per a la prestació en règim de gestió directa, dels 
serveis indicats als Estatuts.  

L’actuació de la SAM s'ajusta als Estatuts i a la legislació administrativa, laboral, civil o 
mercantil vigent, que li sigui d'aplicació en cada cas.  

Les entitats integrants del sector públic que no tenen la consideració d´Administració 
pública (com és el cas de la SAM), han d´aprovar unes Instruccions d´obligat compliment 
en l´àmbit intern d´aquelles, en les quals es regulin els procediments de contractació de 
manera que quedi garantida l´efectivitat dels principis  de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació que han de regir les 
contractacions i que el contracte és adjudicat a qui presenti l´oferta econòmicament més 
avantatjosa.  

Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquests principis i, en particular, el principi 
de publicitat, es dóna especial importància al Perfil de Contractant, en el qual s’hi inserirà 
informació relativa a les licitacions dels contractes que es regulen en les presents 
Instruccions, entenent-se complertes, amb aquesta difusió pública, les exigències 
derivades del principi de publicitat.  

II.- Règim jurídic. 

Actualment la norma bàsica en vigor a Espanya sobre contractació pública és el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP). 

La SAM és un societat mercantil de titularitat pública, que forma part del sector públic i 
és considerada com poder adjudicador, formant part de l’àmbit d’aplicació subjectiu del 
TRLCSP en el seu article 3.1.d). 

El règim contractual de SAM com a poder adjudicador no administració pública està 
caracteritzat pel fet que els contractes que celebra SAM son contractes de dret privat.  

Tenint en consideració la normativa comunitària, la TRLCSP i la Llei 31/2007, de 30 
d´octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l´aigua, l´energia, els 
transports i els serveis postals (en endavant LCSE), els contractes celebrats per la SAM 
es regiran pel que fa a la seva preparació i adjudicació per les disposicions de la present 
norma, aplicant-se supletòriament la legislació sobre contractació pública i en defecte de 
regulació les normes de dret privat que li siguin d’aplicació. No obstant, quant als efectes 
i extinció dels contractes regulats a les presents IIC, aquests es regiran pel dret privat, a 
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excepció de les qüestions relatives a la modificació dels contractes que es regirà per allò 
establert en el TRLCSP. 

Són d´aplicació a la contractació de la SAM les Directives europees de quarta generació, 
2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE, que ja tenen efecte directe a l’ordenament intern 
espanyol. En aquest sentit s’haurà de tenir en compte la Recomanació de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de 15 de març de 2016 (BOE núm. 66, de 17 de març de 2016). 

 

III.- Objecte social.  

Segons l´article 2 dels Estatuts socials, constitueix l'objecte social de la SAM la 
realització de les finalitats següents:  

a) La promoció de la construcció de locals i edificis i el condicionament d'espais, tant en 
el sòl, subsòl o vol de disponibilitat municipal, així com la seva explotació i administració, 
destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles, en règim de lliure concurrència, en 
indrets determinats del terme municipal de Manacor.  

b) Ésser un instrument de gestió al servei de la política d’aparcaments del municipi de 
Manacor.  

c) La realització d'estudis i la gestió de programes, de plans de sensibilització ciutadana 
envers l'adequada utilització de la xarxa viària.  

d) La contractació de terceres persones, participació en altres activitats mercantils i 
actuació com a promotora en qualsevol d'aquestes activitats i la realització d'operacions 
financeres de qualsevol tipus relacionades amb els apartats anteriors.  

e) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o indirecta 
amb la mateixa finalitat. Per a la consecució d'aquestes finalitats tindrà facultat per 
comprar, vendre i, per qualsevol títol, adquirir i transferir immobles i constituir, 
cancel.lar, adquirir i transmetre drets reals.  

f) La realització de la senyalització viària tant vertical com horitzontal de tot el terme de 
Manacor, així com el manteniment extern dels semàfors, tal com repintar, canviar 
bombetes i altres reparacions senzilles. L’activitat de l’empresa comportarà la realització 
en sí de la senyalització i la compra de material necessari per dur-la a terme. Queda 
exclosa de l’activitat que realitzi l’empresa la senyalització semafòrica i la senyalització 
de festes i altres actes que organitzi l’Ajuntament”. (inclusió per acord plenari de 
5.juliol.2004)  

g) La realització dels serveis de manteniment i reparació de vehicles i maquinària de 
propietat municipal (inclusió per acord plenari de 16.febrer.2005)  
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h) La gestió del servei de proveïment i sanejament d’aigua.” (inclusió per acord de 
20.06.2013) 

En cas de variació de l’objecte social  de la SAM, que afecti a les presents IIC per 
supressió, variació, aclariment o afegitó de competències, aquestes quedaran 
incorporades a les IIC per remissió sense necessitat de reformar-les per aquest motiu. 
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TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Objecte de les Instruccions Internes de Contractació. 

Les presents IIC, aprovades en compliment del que disposa l'article 191.b del TRLCSP, 
tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació amb la finalitat de 
garantir l'efectivitat dels principis de llibertat d’accés, publicitat, concurrència 
competitiva, transparència de l’actuació administrativa, igualtat de tracte i no 
discriminació. 

Això es farà amb l'objectiu d’assegurar una eficient utilització dels fons destinats a la 
realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència 
de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència 
i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa per l’interès general. 

Les IIC seran aplicables amb caràcter supletori pels contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, amb les adaptacions recollides a l´article 190 del TRLCSP.   

Article 2.- Obligatorietat i àmbit d’aplicació. 

Les presents IIC són d'obligat compliment en l'àmbit intern de la SAM i es posaran a la 
disposició de tots els interessats a participar en els procediments d'adjudicació dels 
contractes aquí regulats, publicant-se en el Perfil de contractant de l'Entitat. 

Les presents IIC s´aplicaran als procediments d´adjudicació dels contractes celebrats per 
la SAM, amb les següents excepcions: 

• Contractes d'import superior 418.000 euros, IVA exclòs, per a contractes de serveis i 
subministraments, i 5.225.000 euros, IVA exclòs, per a contractes d´obres subjectes 
a la LCSE. Concretament l´àmbit objectiu de la LCSE quant a l´activitat del sector 
d´aigües ve determinat al seu article 7: 

“1. La presente Ley se aplicará a las actividades siguientes: 

• La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar 
un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución 
de agua potable o 

• el suministro de agua potable a dichas redes. 
2. La presente ley se aplicará, asimismo, a los contratos o a los concursos de 
proyectos adjudicados u organizados por las entidades que ejerzan una actividad 
contemplada en el apartado 1, siempre y cuando tales contratos: 

• Estén relacionados con proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o 
drenaje y el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable 
represente más del 20 por ciento del volumen de agua total disponible 
gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje, o 
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•  estén relacionados con la evacuación o tratamiento de aguas residuales. 
3. No se considerará como una actividad con arreglo al apartado 1 el suministro de 
agua potable a redes destinadas a prestar un servicio al público por parte de una 
entidad contratante distinta de los poderes adjudicadores, cuando: 

a) La producción de agua potable por parte de la entidad de que se trate 
se realice porque su consumo es necesario para el ejercicio de una 
actividad distinta de las contempladas en el presente artículo y en los 
artículos 8 a 12, y 

b) la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio 
consumo de la entidad y no haya superado el 30 por ciento de la 
producción total de agua potable de la entidad tomando en consideración 
la media de los tres últimos años, incluido el año en curso.” 

 

• Contractes d'import superior a 5.225.000 euros, IVA exclòs, per a contractes d´obres, 
i 209.000 euros, IVA exclòs, per a contractes de serveis i subministraments distints 
als referits a l'apartat anterior. En aquests supòsits els contractes es regiran per les 
normes del TRLCSP. 

Els imports referits a aquests apartats es modificaran automàticament i sense cap 
necessitat d´aprovació en els supòsits que una norma estableixi altres quanties.  

No seran d´aplicació les presents IIC als negocis i contractes que es trobin emmarcats a 
l´article 4 del TRLCSP.  

Article 3.- Òrgan de contractació. 

El Consell d’Administració de la SAM és l’òrgan de contractació de l’empresa d’acord 
amb l’article 14 dels Estatuts. 

El Consell d’Administració pot delegar en la Presidència, les seves facultats 
representatives i decisòries pels contractes de menys de 50.000 euros, si es tracta de 
contractes d´obres i de 18.000 euros, per a la resta de contractes, IVA exclòs.  

L’Òrgan de contractació, o els càrrecs en qui delegui, estarà assistit pels tècnics i juristes  
de la SAM, els quals podran de forma motivada assessorar-se en serveis externs. En 
concret assistiran en les següents tasques, mitjançant informes que s’incorporaran als 
expedients: fer l’obertura de les proposicions;  qualificar els documents presentats pels 
licitadors; valorar les ofertes; resoldre les incidències del procediment, entre d´altres. 

Article 4.- Criteris sobre divisió en lots. 

Per tal de donar compliment a l’impuls a la petita i mitjana empresa, els contractes 
destinats a satisfer necessitats de la SAM podran dividir-se en lots que formin les mínimes 
unitats funcionals viables. El grau d’agregació dels serveis licitats, és a dir de divisió en 
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lots, s’haurà de basar en raons tècniques, operatives i econòmiques. Es consideraran els 
següents criteris: 

- Que estiguin destinats a serveis diferents de la SAM: Aigües, Depuració, Aparcaments 
ORA,  Mecànica, etc... 

- L’especialització de l'objecte de la contractació. 

- La prestació del servei en diferents nuclis urbans, que seran els següents: 

- Manacor, amb son Talent i els polígons industrial i agroalimentari. 

- Son Macià. 

- Cala Murada, es Domingos  i Cales de Mallorca. 

- Porto-Cristo, i les cales Magrana, Anguila, Mandia i l’Estany d’en Mas. 

- S’Illot i cala Morlanda. 

- Cada una de les infraestructures que gestiona la SAM: aparcaments, zones d’ORA, pous 
d’abastiment, depòsits de regulació, plantes potabilitzadores, sectors de la xarxa 
d’abastiment i clavegueram, o estacions de depuració. 

Article 5.- Tipologia de contractes sotmesos a les presents IIC. 

L’activitat contractual de la SAM es fonamenta majoritàriament en la celebració dels 
següents tipus de contractes:  

Contracte d'obres. 

S’entén per contractes d’obra aquells contractes l´objecte dels quals sigui o bé l´execució 
d´una obra, o bé, conjuntament, el projecte i l´execució d´obres relatives a una de les 
activitats enumerades a l'Annex I del TRLCSP i a l´Annex I de la Llei 31/2007 o la 
realització per qualsevol mitjà d'una obra que respongui a les necessitats especificades de 
la SAM.  

Per altra part, s’entén per “obra” el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o 
d'enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que 
tingui per objecte un bé immoble. 

Contracte de subministrament. 

S’entén per contractes de subministrament aquells l´objecte dels quals sigui el lliurament 
o l'adquisició d’una pluralitat de béns, l'arrendament financer, o l'arrendament, amb o 
sense opció de compra, de productes o béns mobles;  

Igualment, serà un contracte de subministrament aquell l’objecte del qual sigui el 
subministrament d’una pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari sense que 
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la quantia total exacta es defineixi al temps de celebrar el contracte, per estar subordinats 
els lliuraments a les necessitats de la SAM. En tot cas però es fixarà una quantia màxima. 

Contracte de serveis. 

S’entén per contractes de serveis aquells diferents als d´obres o de subministrament quan 
l'objecte dels quals siguin prestacions consistents en el desenvolupament d'una activitat o 
dirigides a l'obtenció d'un resultat distint d'una obra o un subministrament. A l'efecte 
d'aplicació d’aquestes instruccions internes, els contractes de serveis es divideixen en les 
categories enumerades a l'Annex II del TRLCSP. 

També són contractes de serveis aquells que tenen per objecte la prestació dels serveis 
esmentats a l´annex II de la Llei 31/2007. Un contracte que tingui per objecte al mateix 
temps el subministrament de productes i la prestació de serveis en el sentit  de l’annex II 
es considerarà un contracte de serveis quan el valor dels serveis en qüestió sigui superior 
al dels productes inclosos en el contracte. Un contracte que tingui per objecte la prestació 
de serveis esmentats en l’annex II de la Llei 31/2007 i inclogui activitats contemplades 
en l’annex I de la Llei 31/2007, que siguin accessòries en relació amb l’objecte principal 
del contracte, es considerarà un contracte de serveis. 

Els contractes de serveis especificaran que no hi ha relació laboral entre els treballadors 
que els duen a terme i la SAM. 

Contractes mixtos  

S’entén per contractes mixtos aquells l’objecte dels quals contengui prestacions 
corresponents a diferents tipus de contractes. 

Per a la determinació de les normes que s’hauran d’observar en l’adjudicació, s’estarà, en 
tot cas, al caràcter de les prestacions que tinguin més importància des del punt de vista 
econòmic. 

 

TÍTOL II.- PERFIL DE CONTRACTANT I PRINCIPIS REGULADORS 

Article 6.- Perfil del contractant. 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació, la SAM, 
com a poder adjudicador i d’acord a l’article 53 del TRLCSP, difondrà a través d’internet, 
el seu perfil del contractant. La forma d’accés s’indicarà en la pàgina web institucional i 
en els plecs i anuncis de licitació. 

El perfil de contractant de la SAM inclourà qualsevol dada i informació referent a 
l'activitat contractual, l'import de les quals sigui superior a 3.000 euros, per si mateixos o 
pel conjunt del qual formen un lot.  

El contingut mínim del Perfil de Contractant haurà de ser el següent:  
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 1. Les presents IIC. 

 2. Degudament separada entre els  diferents tipus de contractes, la següent informació: 

a. Anuncis de licitació. 

b. Plecs de Condicions, Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques, segons 
pertoqui.  

c. Contractes tipus.  

d. Fases del procediment d’adjudicació.  

e. Adjudicació dels contractes.  

f. Modificacions, si s’escau. 

g. Formalització dels contractes.  

h. Informació referent a l’activitat contractual de la SAM.  

i. Renuncia o desistiment de contractes. 

j. Relació del contractes adjudicats, estiguin o no en execució.  

El sistema informàtic que suporti el perfil de contractant haurà de contar amb un 
dispositiu que permeti acreditar de forma fefaent el moment d'inici de la difusió pública 
de la informació en el perfil de contractant. 

L’antelació i vigència d’aquestes publicacions es determina en cada cas en atenció a 
l’import i  complexitat del contracte, atorgant el termini que sigui raonable per garantir la 
preparació de les ofertes. 

Article 7.- Principis de contractació de la SAM. 

Els procediments de contractació de la SAM s’hauran d’ajustar als següents principis: 

a.- Llibertat d’accés. 

b.- Publicitat, objectivitat i transparència. 

c.- Igualtat de tracte i no discriminació. 

d.- Confidencialitat de les ofertes. 

e.- Eficiència dels recursos públics. 

f.- Concurrència competitiva. 
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TÍTOL III.- CONFIGURACIÓ GENERAL DELS CONTRACTES 

Article 8.- Naturalesa i règim jurídic dels contractes. 

Els contractes celebrats per la SAM, en el compliment dels seus fins legals i estatutaris 
subjectes a les presents Instruccions, tindran la consideració de contractes privats.  

Segons l´article 21.2 del TRLCSP l´ordre jurisdiccional civil serà el competent per a 
resoldre les controvèrsies o litigis relatius a la preparació, adjudicació, efectes, 
compliment i extinció dels contractes regulats en aquests instruccions internes.    

Article 9.- Necessitat i idoneïtat del contracte. 

La SAM no podrà celebrar altres contractes que aquells que siguin estrictament necessaris 
per al compliment i realització de les seus fins institucionals i estatutaris.  

Els expedients de contractació s´inicien a través d’un informe descriptiu de la necessitat 
a satisfer i de les causes per les quals s´ha de realitzar la licitació, així com de preu de 
mercat de l’objecte del contracte. 

S’haurà de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les. 

L’evidència d’aquest requeriment previ es realitza de la següent forma:   

- En les despeses d´import inferior a 3.000 euros, l´emissió de la factura i la seva 
conformació és suficient per donar per complert aquest tràmit.   

- En els contractes d´import entre 3.001 euros i 50.000 euros, per als contractes 
d´obres i 18.000 euros per a la resta de contractes és necessari, al menys, una 
descripció de l’objecte del contracte, signada per la gerència. Aquesta descripció pot anar 
inclosa en la sol·licitud d’ofertes o invitació a trametre als potencials licitadors. En els 
contractes d’obres la descripció de l’objecte del contracte es considera inclosa en la 
memòria que acompanyarà al projecte d’obres, o memòria tècnica si n´és el cas.  

- En els contractes diferents als anteriors, és necessari un informe de necessitats que ha 
de constar en l’expedient, signat per la gerència. En els contractes d’obres té la 
consideració d’informe de necessitats la memòria que acompanyarà al projecte d’obres, 
o memòria tècnica si n´és el cas.   

Article 10.- Terminis dels contractes. 

La durada dels contractes s'establirà tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les 
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a 
concurrència la realització del seu objecte.  
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Les pròrrogues, d’aplicació restrictiva,  només es podran concedir de forma motivada per 
part de qui actuï com a òrgan de contractació en cada cas, i sempre que així s’hagi previst 
als Plecs.  

Article 11.- Capacitat i solvència dels empresaris. 

Només podran contractar amb la SAM les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no es trobin compreses en una prohibició 
de contractar de les previstes al TRLCSP i acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional, o en el seu cas la classificació empresarial. Els 
empresaris hauran de contar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, 
si s’escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat que constitueixi l'objecte del 
contracte. 

Sense perjudici de la resta de mitjans de prova legalment establerts, els licitadors podran 
acreditar que no es troben incursos en prohibicions de contractar, mitjançant declaració 
responsable atorgada davant la SAM.  

Pel que fa als contractes menors, referits a l´article 17, bastarà que l’adjudicatari tingui 
capacitat d’obrar i habilitació professional per realitzar la prestació. 

La documentació acreditativa que es demanarà a les persones físiques serà el DNI. 

La documentació acreditativa que es demanarà a les persones jurídiques serà el DNI del 
representant i les escriptures de constitució i el CIF, així com el seu apoderament, si n’és 
el cas. 

La capacitat  i la solvència dels empresaris es determinarà en els casos i les formes 
previstes al TRLCSP o a la LCSE, segons correspongui per la tipologia del contracte.  

Es constituirà un registre acreditatiu de licitadors  a la SAM amb còpies autenticades 
d’aquests documents dels licitadors que ho autoritzin, que eximiran de la seva presentació 
en futures licitacions. En aquest cas s’haurà d’aportar una declaració responsable de que 
les dades que obrin al registre són vigents.  

Article 12.- Prohibicions d’impediments a la lliure competència. 

En ordre a garantir la lliure competència, s’haurà de respectar les següents regles:  

Les prescripcions tècniques dels contractes hauran de permetre l’accés en condicions 
d’igualtat dels licitadors i no podran tenir per objecte la creació d’obstacles injustificats 
a la lliure competència entre les empreses. En particular un licitador no podrà gaudir de 
cap avantatge pel fet d’haver tingut ja contractes amb la SAM. 

Amb caràcter excepcional, quan no existeixi la possibilitat de definir l´objecte del 
contracte a través de prescripcions tècniques suficientment precises i intel.ligibles, es 
podran establir prescripcions tècniques que esmentin productes d’una fabricació o 
procedència determinada, afegint-se explícitament la condició de que es poden substituir 
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per productes equivalents, entès això que tinguin les mateixes prestacions, les quals en 
tot cas es definiran explícitament. En cap cas tindrà per efecte afavorir o eliminar a 
determinades empreses. 

Article 13.- Preu del contracte i càlcul del valor estimat. 

Els contractes hauran de tenir un preu cert expressat en euros. 

Sempre que el text de les presents IIC es faci referència a l’import o quantia dels 
contractes s’entendrà que en els mateixos no hi està inclòs l’IVA, excepte indicació 
expressa en contrari.  

El preu serà adequat per a l'efectiva execució de la prestació que constitueixi el seu 
objecte, mitjançant una correcta estimació del seu import, segons preus de mercat. Això 
es justificarà de forma proporcionada a la naturalesa del contracte. 

El càlcul del valor estimat dels contractes es realitzarà de conformitat amb el que 
assenyalen l´article 88 del TRLCSP, i l´article 5 de la Directiva 2014/24/UE o l´article 17 
de la LSE quan el contracte  estigui inclòs en l´àmbit objectiu de la LCSE. 

Article 14.- Garanties. 

Es podrà exigir la constitució d'una garantia definitiva a l'adjudicatari amb caràcter previ 
a la formalització del contracte per assegurar la correcta execució de la prestació 
contractada. L'import de les garanties, i el règim de devolució o cancel·lació, seran 
establerts als plecs en cada cas en atenció a les circumstàncies i característiques del 
contracte segons el que estableix l´article 104 del TRLCSP.  

Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins 
al moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en 
particular, al pagament de les penalitats que s’imposin, així com per la reparació dels 
possibles danys i perjudicis ocasionats pel contractista durant l’execució del contracte. 
Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes als Plecs, inclús 
en metàl·lic o mitjançant retenció de preus. 

 

TÍTOL IV.- TRAMITACIÓ PRÈVIA DE L’EXPEDIENT 

Article 15.- Disposicions comuns als contractes regulats en les IIC. 

1.- Consultes preliminars de mercat. 

A l’hora de fixar les condicions per licitacions es pot sol.licitar l´assessorament d´expertes 
o de participants en el mercat, sempre que aquest assessorament no tingui per objecte 
falsejar la competència i no vulneri els principis de no discriminació i transparència i 
quedi reflectit a l´expedient. 

2.- Adjudicació directa per raons diferents a l´import dels contractes. 



 

Aprovades pel Consell d’Administració de 13 de juliol de 2017 i modificades pel Consell d´Administració de 24 de juliol de 2017 

L’entitat podrà procedir de forma excepcional i justificada mitjançant informe redactat 
per la Unitat tècnica corresponent i signat per la Gerència, a l’adjudicació directa del 
contracte per raons diferents a l’import en els següents supòsits:  

• En tot tipus de contractes, quan per raons tècniques o artístiques o per 
qualsevol altra raó relacionada amb la protecció de drets d’exclusivitat, el 
contracte només es pugui encomanar a un empresari o professional determinat.  

• En els contractes d´obra quan les obres consisteixin en la repetició d'altres 
similars adjudicades al mateix contractista per l'Òrgan de contractació, sempre 
que s'ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial 
adjudicat per dits procediment, que la possibilitat de fer ús d'aquest 
procediment estigui indicada a l'anunci de licitació del contracte inicial i que 
l'import de les noves obres s'hagi computat al fixar la quantia total del 
contracte. Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un 
període de tres anys, comptats a partir de la formalització del contracte inicial.  

• En els contractes de serveis, quan els serveis consisteixin en la repetició 
d’altres similars adjudicats al mateix contractista per l’Òrgan de contractació, 
sempre que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte 
inicial adjudicat per dits procediments, i que la possibilitat de fer us d’aquest 
procediment estigui indicada a l’anunci de licitació del contracte inicial i que 
l’import dels nous serveis s’hagin computat al fixar la quantia total del 
contracte. Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un 
període de tres anys, comptats a partir de la formalització del contracte inicial. 
Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un període de tres 
anys, comptats a partir de la formalització del contracte inicial.  

• En els contractes de subministrament, quan es tracti de lliuraments 
complementaris efectuats pel proveïdor inicial que constitueixin bé una 
reposició parcial de subministraments o instal·lacions d'ús corrent, o bé una 
ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, si el canvi de 
proveïdor obliga a l'òrgan de contractació a adquirir material amb 
característiques tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o a 
dificultats tècniques d'ús i de manteniment desproporcionades. 

 La durada d'aquests contractes, així com la dels contractes renovables, no podrà, per regla 
general, ser superior a tres anys.  

3.- Contracte per emergència. 

Quan la SAM hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, 
de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin a la seguretat i salut 
pública, l'expedient de contractació per supòsits d’emergència s'ajustarà a la següent 
tramitació excepcional i justificada:  
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• La Gerència, informant a la Presidència sempre que sigui possible, podrà ordenar de 
forma discrecional i justificada l'execució del que consideri necessari per posar remei a 
l'esdeveniment produït. El Consell d´administració reunit en sessió ordinària o 
extraordinària validarà aquestes actuacions.  

• Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, per l’abonament s’ha de 
incorporar informe redactat per un tècnic de les despeses que s’han executat a valor de 
mercat. 

• Les contractacions que s´hagin celebrat seguint per aquest tràmit d´emergència es 
publicaran al perfil del contractant.  

4. Expedients de contractació.  

Els expedients de contractació podran ser de tramitació ordinària, urgent i d’emergència. 
Dins de l’expedient haurà de figurar un informe tècnic per als supòsits que els expedients 
es tramitin de forma urgent o per emergència. En cas contrari, s’entendrà que la tramitació 
és ordinària.  

Els expedients qualificats d’urgents seguiran la mateixa tramitació que els ordinaris 
amb les següents particularitats:  

• El Consell d´administració, reunit en sessió extraordinària o ordinària, com a òrgan de 
contractació de l’entitat, podrà acordar el començament de l’execució del contracte una 
vegada s’hagi adjudicat i abans de la seva formalització, sempre que s’hagin constituït les 
garanties corresponents per al compliment del contracte i la resta de condicions previstes 
i exigides, si s’escau, en els plecs.  

• El termini per a presentar sol•licitud de participació o per a presentar ofertes és podrà 
reduir a la meitat en relació als terminis establerts per a la tramitació ordinària. 

5. Aprovació de la factura. 

La contractació finalitzarà amb l’aprovació de la factura per part de la Presidència, 
aprovant-se d’aquesta manera la despesa. 

6. Plecs. 

En tots els procediments de contractació, amb l’excepció de les despeses d’import fins 
a 3.000 euros, es fixaran prèviament els pactes i condicions tant de caire econòmic com 
jurídic i tècnic, que obligaran a ambdues parts i que conformaran els Plecs. 

En tot cas a les factures fins a 3.000 euros s’afegirà una Proposta de conformitat signada 
per la Presidència amb una descripció succinta de la justificació i condicions, si no es 
poden deduir del pressupost aportat i aprovat. Per tant, de forma motivada es podrà 
encomanar directament la feina. 

Els Plecs podran incloure requeriments detallats de caràcter social o mediambiental sobre 
la manera d’executar el contracte, tals com la recuperació o reutilització dels envasos o 
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embalatges o productes usats, l’eficiència energètica dels productes o serveis, el 
subministrament de productes en recipients reutilitzables, la recollida i reciclatge dels 
residus o dels productes usats a càrrec del contractista, l’obligació de donar treball a 
desocupats de llarga durada, l’organització a càrrec del contractista d’activitats de 
formació per a joves i desocupats, l’adopció de mesures de promoció de la igualtat de 
sexes o mesures d’integració dels immigrants i l’obligació de contractar per l’execució 
del contracte a un número determinat de persones discapacitats i altres anàlegs.  

En cas d’incompliment d’aquests requeriments l’entitat podrà optar per resoldre el 
contracte per incompliment culpable del contractista o continuar l’execució amb la 
imposició de les penalitats que s’estableixin al plec o al contracte. 

Article 16.- Preparació de contractes per import  de 3.001€  a 49.999 euros, per als 
contractes d´obres, i a 17.999 euros per a la resta de contractes. 

Es tramitarà un expedient de contractació format per un plec de condicions on s’estipuli 
l´objecte del contracte i la forma de licitació, aprovat mitjançant una resolució. En els 
casos de contracte d’obres, el Plec de condicions pot substituir-se pel Projecte d´obra, o 
per la memòria técnica si n´és el cas.  

Els plecs de condicions. 

A les licitacions d’entre 3.001 euros i 49.999 euros (contracte d´obra)/17.999 euros (la 
resta dels contractes), el Plec de Condicions, inclourà els elements que permetin a 
qualsevol licitador conèixer l´objecte, el procediment de licitació, les regles 
d´adjudicació, els drets i les obligacions de les parts i la resta d´elements que són 
necessaris per la millor definició del contracte.  Concretament, el plec incorporarà com a 
mínim aquests apartats:   

1. Definició de l’objecte del contracte.  

2. Característiques bàsiques del contracte.  

3. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte.  

4. Condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regiran el contracte.  

5. Procediment i forma d’adjudicació.  

6. Forma i contingut dels documents a presentar pels licitadors. 

7. Modalitats de recepció de les ofertes.  

8. Criteris d’adjudicació i la seva ponderació. 

9. Garanties que s’hauran de constituir, si s’escau.  

10. Sistema de revisió de preus, si s’escau.  

11. Sistema de penalitzacions, si s´escau.  
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Article 17.- Preparació de contractes per imports a partir de 50.000 euros, per als 
contractes d´obres, i 18.000 euros per a la resta de contractes 

Qualsevol contracte d´obres amb import a partir de 50.000 euros, si es tracta d´un 
contracte d´obres, o a partir de 18.000 euros, per la resta de contractes, s´iniciarà 
amb un acord d’inici per part del Consell d´administració com a òrgan de contractació, 
que s’acompanyarà de: 

 1.- Informe redactat i signat per la Gerència, que ha de constar a l´expedient de 
contractació, exposant la necessitat, característiques i valor estimat de les prestacions 
objecte del contracte.  

 2.- Plec de clàusules administratives. 

 3.- Plec de prescripcions tècniques pels contractes de serveis i subministrament, o 
Projecte d´obra, si es tracta d´un contracte d´obres. 

Els plecs de clàusules particulars. 

En les licitacions per imports a partir de 50.000 euros, per als contractes d´obres, i 18.000 
euros, per a la resta de contractes, es fixaran prèviament els pactes i condicions tant de 
caire econòmic com jurídic que obligaran a ambdues parts i que conformaran els plecs de 
clàusules particulars. 

Les clàusules del plec de clàusules particulars es consideraran com a part integrant del 
contracte, i hauran d’incorporar com a mínim el següent contingut: 

1. Definició de l’objecte del contracte.  

2. Característiques bàsiques del contracte.  

3. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte.  

4. Condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regiran el contracte.  

5. Procediment i forma d’adjudicació.  

6. Forma i contingut dels documents a presentar pels licitadors. 

7. Modalitats de recepció de les ofertes.  

8. Criteris d’adjudicació i la seva ponderació. 

9. Garanties que s’hauran de constituir, si s’escau.  

10. Sistema de revisió de preus, si s’escau.  

11. Règim de modificació del contracte. 

12. Règim d´admissió de variants o alternatives.  
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13. Indicació de si existeix divisió en lots.  

14. Requisits de gestió medio-ambiental que han de complir els licitadors, si s´escau.  

Els plecs de clàusules particulars es publicaran en el perfil del contractant.  

Plecs de prescripcions tècniques. 

En les licitacions per imports a partir de 50.000 euros, per als contractes d´obres, i 18.000 
euros per a la resta de contractes es fixaran prèviament les condicions tècniques que 
conformaran els plecs de prescripcions tècniques o en el cas de contractes d´obra el 
Projecte d´obra. 

Els plecs de prescripcions tècniques hauran d’ esser elaborats baix la supervisió dels 
tècnics de l’entitat responsable del control de l’execució del contracte, havent de contenir 
les especificacions tècniques necessàries per l’execució del contracte.  

S’entendran per especificacions tècniques les exigències tècniques que defineixen les 
característiques requerides d’una obra, producte, subministrament o servei, i que 
permetran caracteritzar-los objectivament de manera que s’adeqüin a la utilització 
determinada per l’entitat. Aquestes exigències tècniques poden incloure la qualitat, el 
rendiment, la seguretat o les dimensions, així com els requisits aplicables al material, 
producte, subministrament o servei quant a la garantia de qualitat, terminologia, símbols, 
proves i mètodes de prova, envasat, marcat i etiquetatge. 

En relació amb els contractes d’obra, el projecte podrà incloure també els criteris sobre 
definició i càlcul de costes, proves, control i recepció d’obres i tècniques o mètodes de 
construcció, així com totes les altres condicions de caràcter tècnic que l’entitat contractant 
pogués prescriure, conforme a una reglamentació general o específica, en relació a les 
obres finalitzades i als material o elements que les integren.  

Les prescripcions tècniques podran incloure exigències de caràcter mediambiental. Per a 
la determinació d’aquestes exigències es podran utilitzar especificacions detallades per 
part d’aquestes, tal i com estan definides en les etiquetes ecològiques europees 
plurinacionals o nacionals o en qualsevol altra etiqueta ecològica, sempre que siguin 
apropiades per definir les prestacions objecte del contracte i les exigències de l’etiqueta 
es basin en una informació científica i estiguin accessibles a tots els interessats.  

Els productes i serveis previstos en una etiqueta ecològica que reuneixin les condicions 
anteriors, es consideraran que compleixen les exigències mediambientals establertes a les 
prescripcions tècniques. 

 

TÍTOL V.- DE LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I 
L’ADJUDICACIÓ. 

Article 18.- Publicitat i concurrència a  les licitacions. 
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Amb caràcter general, la SAM donarà difusió, com a mínim al perfil del contractant, als 
contractes que pretengui celebrar perquè qualsevol interessat pugui concórrer. En el cas 
dels despeses fins a 3.000 euros, que no siguin lots fraccionats, aquesta serà opcional. 

Trimestralment es publicarà un anunci al perfil informant sobre les licitacions previstes. 
Aquestes seran les ordinàries de serveis recurrents així com les de millora. 

Es procurarà pels contractes per imports superiors a 3.000 euros i fins a 49.999 euros, per 
contractes d´obres i 17.999 euros, per la resta de contractes, una concurrència de com a 
mínim tres licitadors. Això s’assegurarà convidant-ne tres particularment, apart de la 
publicació al perfil, excepte justificació en contrari.  

L'anunci de licitació de les convocatòries dels procediments per a l'adjudicació dels 
contractes subjectes a les presents IIC superiors a 3.000 euros, així com la seva 
adjudicació, s’haurà de publicar en el perfil del contractant de la SAM, mantenint-se 
l´anunci fins a l´adjudicació del contracte, garantint així el principi de publicitat.  

L´anunci de licitació haurà de contenir com a mínim: 

• Entitat adjudicadora.  

• Títol del contracte. 

• Objecte del contracte, divisió en lots, si s´escau, i lloc d´execució.  

• Tramitació i procediment.  

• Criteris d´adjudicació. 

• Valor estimat del contracte.  

• Garanties, si s´escau.  

• Requisits específics del contractista. 

• Plecs de condicions, o clàusules particulars i prescripcions tècniques.  

• Presentació d´ofertes o de sol.licituts de participació: Termini, lloc i formes.  

• Despeses de publicitat, si s´escau. 

Facultativament, la SAM podrà, atenent a la quantia del contracte, la seva naturalesa, el 
seu objecte, àmbit geogràfic, característiques i circumstàncies, utilitzar altres mitjans de 
publicitat consistents en la publicació d'anuncis en la premsa diària escrita, en Butlletins 
Oficials, en el Diari Oficial de la Unió Europea o en altres mitjans de difusió. Tot això 
sense perjudici de l’obligació de la publicació oficial segons el TRLCSP. 

Les despeses de publicitat de la licitació del concurs correran per compte de l'adjudicatari. 
S’inclouen totes aquelles despeses que es derivin dels anuncis de licitació i de 
formalització del contracte obligatoris 
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Article 19.- Presentació de les proposicions. 

A l'hora de fixar els terminis de recepció de proposicions i sol•licituds de participació, 
s’haurà de tenir en compte el temps que raonablement sigui necessari per a la presentació 
de les ofertes i la complexitat del contracte en qüestió i, en tot cas, haurà de respectar els 
següents terminis mínims expressats en dies hàbils, és a dir excloent dissabtes, diumenges 
i festius: 

• En les licitacions per import a partir de 50.000 euros (contracte d´obra)/18.000  
euros (per a la resta de contractes): 

• Contractes d´obra: 20 dies. 

• Contractes de serveis o subministraments: 10 dies. 

• En les licitacions per import inferior del previst a l'apartat anterior: 

• Contractes d´obra: 16 dies. 

• Contractes de serveis o subministraments: 8 dies. 

Aquests terminis es tindran en compte i prendran com a referència la data d’inici de la 
licitació, és a dir, d'inserció de l'anunci en el perfil del contractant de la SAM, o la de la 
invitació. 

En el Plec de condicions o de clàusules particulars, l'anunci de convocatòria o la invitació, 
s'expressarà el lloc on es presentaran les ofertes, que, si no es disposa el contrari,  serà la 
seu de la SAM, c. Major, 22 de Manacor, en dies laborables de dilluns a divendres de 
8:00 a 15:00 hores. En el perfil del contractant figuraran les adreces de correu electrònic 
i telefòniques on els licitadors podran dirigir-se per a les qüestions relatives a la 
contractació pública de la SAM.  

Tret que en els plecs de condicions es disposi cosa diferent, s'entendrà que el termini per 
a la presentació de proposicions finalitza a les 15:00 hores de l'últim dia fixat en cada cas.  

Els licitadors hauran de presentar la seva documentació i ofertes en sobres independents 
seguint els requisits i instruccions que es detallin als Plecs de cada procediment.  

Les proposicions dels interessats s’ajustaran al què es prevegi als Plecs i la seva 
presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la 
totalitat de les clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. 

Cap licitador no podrà presentar més d’una oferta, sens perjudici de la possibilitat de 
presentar variants, si així es preveu als Plecs i l’anunci.  

Tampoc es podrà subscriure cap oferta amb unió temporal amb altres licitadors si s’ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció per aquests 
incompliments donarà lloc a la inadmissió de totes les ofertes que hagi subscrit. La 
presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que 
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s’estableixin a la TRLCSP i normativa que la desenvolupi en relació amb l’aplicació del 
règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionat. 

En cap cas i sota cap circumstància seran admeses les ofertes presentades fora del termini 
assenyalat a l’anunci de licitació o carta d’invitació.  

En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els licitadors hauran de 
justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a 
màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a l’entitat mitjançant telegrama, 
telefax o correu electrònic que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix termini. L’anunci 
a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i 
recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica 
fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits, 
l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’entitat amb posterioritat al termini assenyalat a 
l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de 
presentació de proposicions no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per correu, 
aquesta no serà admesa en cap cas.  

Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes a més de la 
seva direcció postal, una direcció de correu electrònic, per a les comunicacions i relacions 
que en general es derivin de la licitació o que de qualsevol manera puguin afectar el 
licitador. 

Documentació a presentar pels licitadors: 

1. A les licitacions per import entre 3.001 euros i 49.999 euros (contractes 
d´obra)/17.999 euros (per a la resta de contractes), els empresaris hauran de 
presentar la documentació pertinent relativa a la seva capacitat i solvència, així 
com l´oferta econòmica i tècnica, si s´escau, en un únic sobre, excepte que 
s´estableixi una altra possibilitat al corresponent Plec de condicions.  

2. En els procediments per imports a partir de 50.000 euros, per als contractes 
d´obra, i 18.000 euros per a la resta de contractes, s’entregaran per qualsevol 
mitjà previst a les normes generals de procediment administratiu les ofertes en 
tres sobres separats: 

a. - Sobre 1 amb la Documentació Administrativa. 
b. - Sobre 2 amb la Memòria tècnica, si s´escau.  
c. - Sobre 3 amb l´Oferta econòmica. 

 

Quan en l’oferta econòmica existeixi discrepància entre l’import indicat en números i 
l’indicat en lletres, prevaldrà l’import indicat amb lletres. Igualment, caldrà indicar com 
partida independent l’import de l’IVA que hagi de ser repercutit. En el supòsit que l’oferta 
econòmica no especifiqui res en relació a l’Impost sobre el Valor Afegit, s’entendrà que 
en l’oferta econòmica no hi està inclòs l’IVA. L’oferta econòmica únicament podrà ser 
objecte d’aclariments quan el preu oferta vingui referit en una fórmula, equació o similar, 
respectant sempre el principi d’igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors que, en 
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cap cas, podran modificar l’oferta presentada. Si l’entitat considera que l’oferta ha de ser 
aclarida, podrà sol·licitar aclariments respectant en tot cas els citats principis. El termini 
de contestació no podrà ser superior a 10 dies naturals. 

Article 20.- Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables. 

Per a la qualificació de la documentació presentada pels licitadors es seguirà el següent 
procediment:  

a. La documentació administrativa presentada pels licitadors serà qualificada per 
la Unitat Tècnica de la SAM, o per qui designi l’òrgan de contractació de l’entitat, en acte 
no públic, procedint-se a l’obertura del sobre que la contingui.  

Caldrà deixar constància a l’expedient de contractació de l’estat de situació dels 
documents requerits a cada licitació, i els que hagi aportat cada licitador. 

 b. Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, es comunicarà per escrit als licitadors afectats, concedint-se un termini no 
superior a 3 dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin.  

Així mateix, i a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per 
contractar, es podrà requerir al licitador la presentació de certificats i documents 
complementaris als que han presentat, o bé aclariments sobre aquests. Aquest requeriment 
s’haurà de complimentar en el termini màxim de 3 dies hàbils.  

c. Procedirà la no admissió del procediment de licitació a aquells licitadors que 
tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat.  

d. Un cop qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes o 
omissions, la Unitat tècnica de la SAM procedirà a determinar les empreses que s’ajusten 
als criteris de selecció fixats en els Plecs, amb pronunciament exprés sobre els admesos 
a licitació, els rebutjats i sobre les causes del seu rebuig. 

e. Caldrà deixar constància a l’expedient de contractació de les actuacions 
realitzades. 

Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, 
i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. 

El contingut del present article és aplicable tant pels supòsits on es requereixi l’aportació 
del sobre número 1 amb la documentació pertinent, com en aquells supòsits on els Plecs 
estableixin la possibilitat de substituir-la per una declaració responsable del licitador.  

Article 21.- Valoració de les proposicions i obertura pública de l´oferta econòmica. 

En els procediments regulats en les presents IIC, es procedirà, en acte públic, a l’obertura 
de les ofertes econòmiques, per part de la Presidència, la Gerència, la Unitat tècnica 
corresponent, i, si s´escau, els membres del Consell d´administració que es puguin 
considerar adients per determinats procediments, garantint-se el principi de transparència.  
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D´aquest acte públic s´aixecarà Acta per la seva aprovació en el Consell d´Administració.  

La Unitat Tècnica corresponent o qui designi l’òrgan de contractació de l’entitat procedirà 
a la valoració de l’oferta econòmica i tècnica presentada pels licitadors, conforme als 
criteris d’adjudicació establerts als Plecs.  

Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, 
excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, o 
comportés error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part 
del licitador de que conté error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada  
mitjançant una resolució motivada signada per la Presidència. Per contra, el canvi o 
omissió d’algunes paraules del model, mentre que ni una cosa ni l’altra alterin el seu 
sentit, no serà causa suficient per rebutjar la proposició.  

Article 22.- Ofertes desproporcionades o anormals. 

En el cas que es considerés l’existència d’ofertes desproporcionades o anormals, 
prèviament a la seva declaració, l’entitat atorgarà un termini màxim de 10 dies hàbils al 
licitador afectat per tal que informi sobre els motius de la mateixa. Un cop rebuda 
l’explicació del licitador, mitjançant informe, es decidirà sobre la seva admissió o rebuig. 
Els criteris per la consideració d’ofertes anormalment baixes s’hauran d’establir als Plecs. 
Seran la Presidència i la Gerència actuant de forma mancomunada que acceptaran o 
rebutjaran les ofertes desproporcionades o anormals, previ informe tècnic corresponent.  

Serà imprescindible per poder admetre a licitació una oferta inicialment qualificada com 
anormal o desproporcionada, que el licitador que la formuli presenti un informe acreditant 
que la oferta econòmica no va en detriment de l’escrupolós compliment dels requeriments 
tècnics i de seguretat del projecte. Aquest informe haurà de ser expressament acceptat 
pels serveis tècnics de l’entitat.  

Article 23.- Criteris d´adjudicació.  

L´adjudicació dels contractes s´ha d´atorgar a l´oferta econòmicament més avantatjosa ja 
sigui tenint en compte un sol criteri que, necessàriament, serà el del preu més baix, ja 
sigui mitjançant la valoració d'una pluralitat de paràmetres vinculats a l’objecte del 
contracte. 

Per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’apliquen criteris directament 
vinculats a l’objecte del contracte, que necessàriament s’han d’incloure en els Plecs.  

Aquests criteris han d’estar consultables i accessibles per qualsevol persona en el perfil 
del contractant. 

En la seva determinació es dóna preferència als que facin referència a característiques de 
l’objecte del contracte i que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts 
mitjançant la mera aplicació de les fórmules establertes als Plecs.   
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Els criteris a valorar podran ser entre d’altres, el preu, la qualitat, els seus mecanismes de 
control, el valor tècnic de l´oferta, el termini d’execució o lliurament de la prestació, el 
cost d’utilització, les característiques mediambientals, o bones pràctiques 
mediambientals, l’accessibilitat, el manteniment, l’assistència tècnica, el servei 
postvenda, les característiques estètiques o funcionals o altres de similars. 

Quan es prengui en consideració més d’un criteri d’adjudicació, caldrà que els Plecs  
estableixin la ponderació relativa atribuïda a cada un d’ells, que podrà expressar-se fixant 
una banda de valors amb una amplitud adequada. Si per raons justificades no es possible 
la ponderació dels criteris escollits, aquests s’anomenaran per ordre decreixent en 
importància.  

La xifra ofertada es referirà normalment a la baixa respecte del preu de licitació, però 
excepcionalment podrà referir-se a la millora econòmica oferta en partides unitàries del 
pressupost. 

La valoració de les memòries tècniques, quant al compliment dels requisits referits als 
Plecs, es farà en un informe tècnic de la SAM que s’incorporarà a l’expedient. Aquest 
informe tindrà presumpció de validesa.  

Article 24.- Excepció dels procediments d´adjudicació directa. 

Les normes i requisits establerts a les presents IIC quant a la presentació de proposicions 
i adjudicacions dels contractes no seran aplicables als procediments d’adjudicació directe.   

Article 25.- Adjudicació del contracte. 

En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu oferit, 
l’adjudicació caldrà realitzar-la en el termini màxim d’un mes, llevat que en els Plecs se 
n’estableixi un altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura pública de 
les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la 
resta de procediments. 

En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri, l’òrgan de contractació 
adjudicarà el contracte en el termini màxim de quatre mesos, llevat que en els Plecs se 
n’estableixi un altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura pública de 
les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la 
resta de procediments.  

Quan una licitació es composi de diversos lots, aquests s’adjudicaran seguint els criteris 
previstos en els Plecs.  

Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord 
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o 
cancel·li la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de 
contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini 
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superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, 
mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. 

Una vegada determinada l’oferta adjudicatària, es posarà de manifest en els informes 
tècnic i jurídic corresponents, que inclouran la informació següent com a mínim: 

• Objecte i import del contracte.  

• Licitadors seleccionats i motius que justifiquen la seva selecció.  

• Licitadors exclosos i causes de la seva exclusió.  

• Motius pels quals s'hagin rebutjat ofertes considerades anormalment baixes.  

• Adjudicatari proposat i justificació de la selecció de la seva oferta.  

• Causes per les quals, si s’escau, es declari desert un procediment.  

Llavors si s’escau, es procedirà a efectuar l’adjudicació, per part de l’Òrgan de 
contractació escaient motivada en els informes anteriors: 

L'adjudicació dels contractes per import inferior a 50.000 euros (contractes d´obra) i 
18.000 euros (per a la resta de contractes) es podrà realitzar per la Presidència, segons 
l´establert a l´article 3 de les presents IIC.  

L´adjudicació dels contractes d´imports a partir de 50.000 euros (contractes d´obra) i 
18.000 euros (per a la resta de contractes) es realitzarà per Acord del Consell 
d´administració reunit en sessió ordinària o extraordinària com a òrgan de contractació. 

El resultat de l’adjudicació es notificarà motivadament en el termini màxim de 15 dies 
naturals a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, i publicar-se si s’escau en el perfil de 
contractant. 

Article 26.- Efectes de l´adjudicació del contracte. 

Els contractes es perfeccionen a la signatura del contracte, qualsevol que sigui el 
procediment o la forma d’adjudicació utilitzada.  

El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per 
les parts, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de notificació 
de l’adjudicació i prèvia aportació de la documentació requerida per l’òrgan de 
contractació.  

En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els 
requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini 
assenyalat, l’entitat podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència 
a l’interessat de 10 dies naturals.  

En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament 
més avantatjosa.  
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Article 27.- Contingut mínim dels contractes.  

Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar per escrit, ja sigui en 
document administratiu o en escriptura pública, a excepció dels contractes adjudicats de 
forma directa per raó de l´import, estant prohibida la contractació verbal.  

En el cas de despeses d’import fins a 3.000 euros- acomplirà aquest fi la factura 
acceptada, o si s’escau, el pressupost acceptat o proposta.  

La resta de contractes, per import a partir de 3.001 euros, hauran d’incloure, tret que ja 
es trobin recollits en els plecs, com a mínim, les següents mencions: 

• La identificació de les parts.  

• L'acreditació de la capacitat dels signants per a subscriure el contracte. 

• Definició de l'objecte del contracte.  

• Referència a la legislació aplicable al contracte.  

• L'enumeració dels documents que integren el contracte, entre el quals 
necessàriament haurà de constar els plecs de clàusules particulars i de 
prescripcions tècniques. En el cas de contractes d’obres, s’haurà de fer esment al 
projecte.  

• El preu cert, o la manera de determinar-lo i les condicions de pagament. 

• La durada del contracte o les dates estimades per al començament de la seva 
execució i per a la seva finalització, així com la de les pròrrogues en cas d´estar 
previstes. 

• Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions. 

• Les causes de resolució i les seves conseqüències. 

• La submissió a la jurisdicció o arbitratge. 

• Imposició de penalitzacions, si s´escau. 

• En els contractes de concessió de serveis s´hauran d´incloure les previsions que 
estableix la Directiva 2014/23/UE.  

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.- Acomodació de quanties. 

Les quanties determinades en aquestes IIC s’entendran actualitzades a les modificacions 
operades per qualsevol norma de rang legal o reglamentari. 
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Segona.- Acomodació normativa. 

Les modificacions del TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària que 
afectin a les presents IIC, hi quedaran incorporades. 

Tercera.- Contractes subjectes a la Llei 31/2007 i contractes subjectes a regulació 
harmonitzada del RD Leg. 3/2011, de 14 de novembre (pel qual s'aprova el TRLCSP).  

Pels contractes subjectes a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de 
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i els 
contractes subjectes a la regulació harmonitzada del RD Leg. 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el TRLCSP, l’aplicació de les presents Instruccions tindrà caràcter 
supletori i, per tant, s’aplicaran les normes específiques previstes a la citada normativa. 

La documentació administrativa en els procediments de licitació d´aquests contractes 
presentada pels licitadors serà qualificada per la Unitat Tècnica de la SAM, o per qui 
designi l’òrgan de contractació de l’entitat, en acte no públic, procedint-se a l’obertura 
del sobre que la contingui. 

En els procediments d´adjudicació d´aquests contractes, es procedirà, en acte públic, a 
l’obertura de les ofertes econòmiques, per part de la Presidència, la Gerència, la Unitat 
tècnica corresponent, i, si s´escau, els membres del Consell d´administració que es puguin 
considerar adients per determinats procediments, garantint-se el principi de transparència.  

D´aquest acte públic s´aixecarà Acta per la seva aprovació en el Consell d´Administració.  

La Unitat Tècnica corresponent o qui designi l’òrgan de contractació de l’entitat procedirà 
a la valoració de l’oferta econòmica i tècnica presentada pels licitadors, conforme als 
criteris d’adjudicació establerts als Plecs.  

L´adjudicació d´aquests contractes  es realitzarà per Acord del Consell d´administració 
reunit en sessió ordinària o extraordinària com a òrgan de contractació. 

DISPOSICIONS FINALS 

Única.- Vigència de les IIC. 

Les presents IIC entraran en vigor a l’endemà de la seva aprovació pel Consell 
d’Administració i es publicaran en el perfil del contractant de la SAM. 
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ANNEX I 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

  

......................................................................................, amb DNI núm..........................., 
amb domicili a efectes de notificacions a ......................................................................., 
número......, de ..................................................., en nom propi, o com a representant de 
l’empresa..............................................................., número d’identificació fiscal 
............................. amb domicili a .........................................................................., 
número ......, de ........................................................, en qualitat de ................................. . 

A l´objecte de participar en el procediment per adjudicar el contracte 
de.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  

1. Que el participant o societat que represento compleix amb els requisits de capacitat, 
representació i, si s´escau, solvència, exigits en el Plec que regeix aquest contracte.  

2. Que el participant o societat que represento i els seus administradors o representants 
no estan incursos en causa de prohibició de contractar previstes a l´article 60 del Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 3/2011, de 14 
de novembres, ni en cap dels supòsits referits a la Llei 2/1996, de 19 de novembre, 
d´Incompatibilitats dels Membres del Govern i dels Alts Càrrecs de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i al seu Reglament, aprovat pel Decret 250/1999, de 3 de 
desembre.   

3. Que el participant o societat que represento es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries amb l´Estat, amb l´Ajuntament de Manacor i amb la Seguretat 
Social, que s´imposen en les disposicions vigents, sens perjudici que, abans de 
l´adjudicació, l´empresari a favor del qual s´ha d´efectuar aquesta adjudicació ha de 
presentar la justificació acreditativa d´aquest requisit.  

4. Que el participant o societat que represento té l´habilitació empresarial o professional 
exigida per la realització de l´activitat o prestació objecte del contracte.  

 

5. Que l’empresa a la qual represento,  

  NO conforma grup empresarial.  
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 SI conforma grup empresarial, denominat “..............................................” que 
està integrat per les entitats següents:................................... ............................., i 
que 

 NO concorren a la licitació altres empreses del grup que es trobin en algun 
dels supòsits de l´article 42.1 del Codi de Comerç 

 Concorren a la licitació altres empreses del grup que es troben en algun 
dels supòsits de l´article 42.1 del Codi de Comerç, concretament les següents 
empreses: ..................................................... 

6. Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació 
d'aquest contracte és ............................................................... 

 

 

 

..............................., ....... de .......................... de ............. 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX II 

MODEL D´OFERTA ECONÒMICA 

......................................................................................, amb DNI núm..........................., 
amb domicili a efectes de notificacions a ......................................................................., 
número......, de ..................................................., en nom propi, o com a representant de 
l’empresa..............................................................., número d’identificació fiscal 
............................. amb domicili a .........................................................................., 
número ......, de ........................................................, en qualitat de ................................. . 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  

1. Que estic informat de les condicions i els requisits que s´exigeixen per poder ser 
adjudicatari del contracte de ................................................................................................ 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

2. Que em compromet en  nom propi o en nom i representació de 
l´empresa......................................................................, a dur-lo a terme segons els 
requisits i les condicions estipulades en els Plecs del contracte, pels imports següents: 

Preu (IVA exclòs): .................................. euros (en números); .......................................... 
................................................................................ (en lletres). 

IVA: .................................. euros (en números); ................................................................ 
........................................................................... (en lletres). 

Preu total: .................................. euros (en números); ........................................................ 
.......................................................................... (en lletres). 

 

 

 

..............................., ....... de .......................... de ............. 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
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ANNEX III 

MODEL D´ANUNCI DE LICITACIÓ 

Anunci previ per a la contractació de: (nom licitació) 

1. Entitat adjudicadora  

2. Objecte del contracte: 

a) descripció de l´objecte (nom licitació) 

b) Divisió per lots i número (si, no, indicar lots) 

c) Lloc d´execució 

3. Tramitació, procediment, i forma d´adjudicació 

4. Criteris de selecció i valoració de les ofertes 

5. Valor estimat del contracte 

(valor estimat) .-€, abans d´IVA 

6. Pressupost de licitació 

(pressupost de licitació).-€, abans d´IVA 

7. Garanties (si, no) 

8. Acreditació solvència tècnica i professional i econòmica i financera 

(La solvència tècnica i professional dels empresaris s´acreditarà pels mitjans següents...) 

(La solvència econòmica i financera dels empresaris s´acreditarà pels mitjans següents...) 

9. Termini del contracte 

10. Obtenció de la documentació i informació (Perfil del contractant) 

11. Presentació de les ofertes:  

a) Data i hora límit de presentació de les ofertes  

b) Documentació que cal presentar 

c) Lloc de presentació 

12. Despeses de publicitat, si s´escau 

13. Plecs de condicions, o clàusules particulars i prescripcions tècniques 
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ANNEX IV 

MODEL D´ANUNCI D´ADJUDICACIÓ 

Anunci per a l´adjudicació de: (nom licitació) 

1. Entitat adjudicadora  

2. Tramitació, procediment, i forma d´adjudicació 

3. Pressupost màxim de licitació  

(Pressupost de licitació) .-€, abans d´IVA 

4. Adjudicació: 

a) Data adjudicació 

b) Adjudicatari 

c) Import adjudicació 

d) Termini execució 

 


