PLEC DE CLÀUSULES JURIDICOADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR EL
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CESSIÓ GRATUÏTA, DE
LA PARCEL·LA DE TITULARITAT MUNICIPAL, CLASSIFICADA COM A SÒL
URBÀ I QUALIFICADA COM A EIXAMPLE AL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA, SITUADA AL CARRER JOAN D’ÀUSTRIA, PER A LA
CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ D'UN CENTRE D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL,
ESCOLA PROFESSIONAL I HABITATGES TUTELATS PER PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

I. ELEMENTS DEL CONTRACTE.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Constitueix l’objecte de la present licitació, mitjançant concurs obert, la selecció
d’un entitat o institució, inclosa dins l’àmbit del art. 109.2 del Reglament de Bens
de les Entitats Locals, per la cessió gratuïta del següent bé propietat municipal:
parcel·la urbana de 990 m2 de superfície, qualificada com a zona d’ordenació per
alineació de vial eixampla al Pla General d'Ordenació Urbana; en el qual
l’adjudicatari haurà de construir un edifici i destinarlo a les finalitats que
s’expressen en el present plec.
Es a dir, mitjançant el present procediment de contractació es seleccionarà
l’entitat cessionària o beneficiària de la cessió gratuïta i s’establiran les condicions
que regiran l'adjudicació i la cessió gratuïta del solar urbà esmentat, amb la
finalitat de construir i gestionar un centre d'inserció sociolaboral, escola
professional i habitatges tutelats per a persones amb discapacitat
intel·lectual, atès la necessitat de la prestació d’aquests serveis de caire públic al
municipi d'Inca i comarca vist la demanda que en els darrers anys s'ha generat
per aquest servei.
Una vegada designada l’entitat mitjançant el present procediment de contractació,
l’Ajuntament tramitarà a favor seu el expedient de cessió gratuïta de la parcel·la,
amb els termes a que es refereix l’art. 110 del Reglament de Bens de les Entitats
Locals.
Per tant, l’adjudicació en el present procediment únicament confereix el dret a que
l’Ajuntament tramiti a favor de l’adjudicatària el expedient de cessió gratuïta de la
parcel·la, però el dret de cessió no neix fins que hagi finalitzat satisfactòriament el
expedient de cessió.
Consta en el expedient memòria justificativa de la necessitat de contractació i dels
interessos públics que amb ella es satisfan.
2. RÈGIM JURÍDIC.
De conformitat amb el que disposa el seu art. 4.1.lletra p) son contractes
exclosos del àmbit del TR de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP),
RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, “els contractes de compraventa,
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donació, permuta, arrendament i demés negocis jurídic anàlegs sobre bens
immobles que tendrán sempre el caràcter de contractes privats i es regirán per
la legislació patrimonial”.
Els contractes privats, de conformitat amb el que disposa l’art. 20 del TRLCSP,
es regeixen en quant a la preparació i adjudicació es regirà pel que disposa en
el plec de condicions, per la legislació patrimonial i el TRLCSP. Supletòriament,
per les restants normes de dret privat.
En quant els seus efectes i extinció els contractes privats es regeixen pel dret
privat.
En aquest cas es tracte de seleccionar una entitat, associació o institució
inclosa dins l’àmbit del art. 109.2 del Reglament de Bens de les Entitats Locals,
per posteriorment cedir-li gratuïtament la parcel·la baix les condicions del art.
111 del esmentat Reglament i aquelles altres condicions que es disposen en
aquest plec.
Per tant una vegada seleccionada l’entitat no es formalitzarà un contracte
privat, sinó que es tramitarà al seu favor un expedient de cessió gratuïta amb
els termes que es refereixen els arts. 109 i següents del Reglament de Bens de
les Entitats Locals. Finalitzat aquest expedient es formalitzarà la cessió, de
naturalessa administrativa, mitjançant escriptura pública en la qual es
contindran les condicions que exigeix el Reglament de Bens mes aquelles que
es disposen en el present plec.
El ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre
les qüestions litigioses que afectin a la preparació i adjudicació del contracte i
als seus efectes, compliment i extinció.
3. DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA.
Parcel·la de terreny de forma rectangular i la orografia plana. Limita al sud-oest
amb el carrer Joan d’Àustria, al sud-est amb la zona verda del quarter, i també
amb el nord-est. Finalment l’altra costat, estableix la mitgera amb la illeta i marcaria l’eix de l’hipotètic pati interior de la nova maçana.
SITUACIÓ URBANÍSTICA I NORMATIVA D'APLICACIÓ:
TITULAR: AJUNTAMENT D'INCA
EMPLAÇAMENT: JOAN D'AUSTRIA, SOLAR QUARTER GRAL LUQUE
REFERÈNCIA CADASTRAL: 2163605DD9926S (part)
MUNICIPI: INCA
Segons el vigent PGOU aprovat definitivament el 26 d’octubre de 2012 per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme i publicat en el BOIB núm. 176 de data 27 de novembre de 2012, la parcel·la de referència cadastral 2163605DD9926S
(part) ubicada en els terrenys del Quarter General Luque, d'Inca, es troba ubicada en sòl urbà i subjecta a la qualificació de
Zones d'Ordenació per Alineació de Vial Eixample.

Aquesta zona en concret, reflectia en el plànol que s'adjunta, està pendent de la corresponent dotació de servies i obertura
dels vials que limiten el futur solar.
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Retall de la zona del vigent PGOU.

Retall del plànol indicant la zona de solar i la zona de vial a dotar de serveis.

En el solar resultant que es troba en zona Eixample té una edificabilitat de 3 altures, éa a dir, planta baixa més dues plantes
pis. En planta baixa té una edificabilitat total, i en quan a les plantes pis primera i segona, la profunditat edificable des de la façana és de 12 metres.
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És d'aplicació l'article 138 del vigent PGOU i que literalment diu el següent:
1. Definició:
Comprèn aquelles illes d’edificació normalment amb pati central on, sense perjudici de les diferents característiques dels carrers que les delimiten, tot el contorn té el mateix valor com a façana amb parcel·lació regulars i mateixa alçada d’edificacions per illes.
El tipus més freqüent dins d’aquesta zona és l’edifici residencial amb diferents habitatges per planta i local en
planta baixa destinats a altres usos.
2. Paràmetres específics d’ordenació:
a.

Alineació: les alineacions a les quals s’ha de subjectar l’edificació són les determinades gràficament en el
plànol d’ordenació a E 1:1.000.

b.

Alçada de l’edificació: el nombre de plantes edificables en cada cas a la profunditat assenyalada s’indica en
el plànol en cada front de façana. En els caps de cantó on conflueixin dos fronts de diversa alçària, se’n determinarà la profunditat de cada un d’acord amb el que, amb caràcter general, estableixen les normes d’edificació en l’article 125.

c.

Profunditat edificable: s’assenyala en cada illa de l’eixample la profunditat edificable màxima per a edificis de
nova planta en els plànols d’ordenació a E 1:1.000.

d.

Espai interior d’illa: l’espai interior d’illa no serà edificable en planta baixa. Quan l’espai interior de l’illa sigui
inferior a la meitat de la profunditat edificable, mitjançant un estudi de detall es podrà plantejar l’edificació de
la totalitat de l’illa. L’edificabilitat de les plantes soterrani podrà ser total.

e.

Parcel·lació: les parcel·les edificables tendran com a mínim una amplària de nou metres (9 m) en façana i
vint metres (20 m) de profunditat i una superfície mínima de tres-cents metres quadrats (300 m2). En les parcel·les de menor amplària es podran concedir llicències d’edificació segons l’article 106.

f.

Cossos i elements ixents:

•

Segons l’article 114 d’aquestes normes;

•

Els voladissos admesos sobre via pública no tendran vol superior a un metre (1 m).

g.

Condicions estètiques: es podrà denegar la llicència d’edificació als projectes que atemptin contra el bon gust
o resultin extravagants o impropis de l’emplaçament pretès.

En les cobertes superiors de les edificacions s’empraran materials de teulada o terrat indistintament, però no s’hi
permetran plaques o làmines de fibrociment o altres materials similars, excepte les peces translúcides de cobriment de lluernes i claraboies.
Les façanes en via pública o visibles des de la via pública hauran de quedar correctament rematades i acabades
en tots els seus elements i, com a mínim, els paraments aniran referits i pintats. Les parets mitgeres al descobert i
els patis interiors no s’admetran sense els seus corresponents referits i pintats, en harmonia amb el de façana.
Queden totalment prohibides les aplicacions propagandístiques d’aquestes mitgeres.
Sense el compliment d’aquests requisits no podran de cap manera donar-se per acabades les obres, en tot o en
part.
3. Subzones:
a.

Illa tancada: és aquella que té espai interior d’illa i està edificada al llarg de la totalitat del seu perímetre. Són
qualificades així la major part d’illes com les que constitueixen la clàssica illa d’eixample la profunditat edificable màxima de la qual marca la franja edificable màxima que s’ha d’edificar.

b.

Especial Gran Via: amb vista a mantenir i a potenciar la imatge i la funció urbana d’aquesta via, es dóna con tinuïtat a un element ja característic d’aquesta via com és l’aparició d’un primer aiguavés en planta baixa,
porticada, d’ús públic, amb alçaria mínima de tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m).

•

Els pilars s’hauran d’acabar ja sigui amb folre de pedra calcària sense polir, ja sigui amb formigó buixardat.
Es prohibeix el referit.

•

En el mur interior del pòrtic s’haurà de realitzar així mateix un sòcol com a mínim de vuitanta centímetres (80
cm) d’alçària acabat amb el mateix material que les columnes del pòrtic de la parcel·la.

•

Als efectes estètics en aquesta avinguda es prohibeix el xamfrà.

•

La profunditat edificable en planta baixa en tota la Gran Via serà de dinou metres (19 m) amidats a partir dels
quatre metres (4 m) de profunditat dels porxos.

•

A la zona porticada s’evitaran els escalons i els pòrtics s’hauran de situar a peu de carrer.

•

La resta de condicions d’edificabilitat seran les establertes en el dibuix següent:

4. Usos admesos: els usos, superfícies i categories es regularan segons la taula adjunta.
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EIXAMPLE (EI)
USOS DETALLATS G D S C
1.1. Habitatge unifamiliar 1,3
2.1. Habitatge plurifamiliar 1,2,3
2.2. Residències comunitàries 1,2,3 6 3,4
3.1. Industrial 3 2 2,3,4 1a i 2a
3.2. Magatzems 3 2 2,3,4 1a i 2a
3.3. Taller industrial 3 2 2,3,4 1a i 2a
4.1. Comercial 2,3 6 1,2,3,4
4.2. Administratiu 2,3 6 1,2,3,4
4.3. Turístic 2,3 6 3,4
4.4. Establiments públics 2,3 6 2,3,4
4.5. Espectacles públics 2,3 6 2,3,4
5.1. Equipament sociocultural 1,2,3 6 1,2,3,4
5.2. Equipament docent 1,2,3 6 1,2,3,4
5.3. Equipament assistencial 1,2,3 6 2,3,4
5.4. Equipament administratiu-institucional 1 6 1,2,3,4
5.5. Equipament esportiu 1,2,3 6 2,3,4,5
5.6. Equipament seguretat 1 6 2,3,4
5.7. Equipament sanitari 1,2,3 6 2,3,4
5.8. Equipament religiós 2,3 6 2,3,4
5.9. Equipament funerari () 1,2,3
5.10. Equipament comercial 1 6 1,2,3,4
5.11. Equipament espectacles públics 1 6 2,3,4
5.12. Equipament establiments públics 1 6 2,3,4
6.1. Xarxa viària
6.2. Serveis urbans
6.3. Instal·lacions 1,2,3 2 4,5
6.4. Transport 1,2,3 6 4,5
6.5. Telecomunicacions 1,2,3 6 1,2,3,4
6.6. Aparcament de vehicles 1,2,3 6 art. 225
7.1. Espai lliure públic 1 art. 98
7.2. Espai lliure privat 2,3 art. 98

G: GRUP (art. 89)
1. Públic
2. Col·lectiu
3. Privat
() Activitats admeses segons ordenació específica

D: DIMENSIÓ (art. 100)
1. Fins a 200 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 900 m2
4. Fins a 2.200 m2
5. Fins a 5.000 m2
6. Sense límit
Aquesta dimensió o superfície màxima pel que fa a l’ús comercial complirà, en tot cas, amb les previsions màximes de
la revisió del Pla amb referència al PDS d’Equipaments Comercials.
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C: CATEGORIA (art. 94)

S: SITUACIÓ (art. 101)
1. En qualsevol planta d’un edifici d’ús no exclusiu, exceptuant planta soterrani i semisoterrani, quan l’accés al local
s’hagi de fer a través d’espais comuns.
2. En planta baixa, en accés directe de la via pública i associat a la planta soterrani i planta primera.
3. En edifici d’activitat exclusiva de l’ús adossat a altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos aliens.
5. Espai lliure parcel·la.

ACTIVITATS PROHIBIDES (art. 94):
1. Tallers de xapa i pintura.
2. Comerç i emmagatzemament de productes fitosanitaris.
3. Fusteries i tallers de portams i tancaments metàl·lics.
4. Ferreries.
5. Magatzems de material de construcció.
6. Indústries d’elaboració de pa i derivats industrial

Per altre part, és d'aplicació l'article 112 del vigent PGOU referent al càlcul de l'índex d'intensitat d'ús residencial i que
diu el següent:
1. L’índex d’intensitat d’ús residencial (Ir) es defineix com la limitació que estableix la superfície mínima en m2 de superfície de sòl per habitatge en cada zonificació. En el tipus d’edificació segons alineació a vial es refereix a la superfície de sòl inclosa dins de la fondària edificable de les plantes pis tot a vegada que les plantes baixes tenen una fondària edificable superior. En el tipus d’edificació aïllada en la superfície de sòl de la parcel·la neta.
2. Per aplicació de l’índex corresponent a cada zonificació a la superfície de la parcel·la computable en cada projecte
d’edificació s’obtindrà el nombre màxim d’habitatges que és possible realitzar en aquesta parcel·la. Aquesta xifra serà
el nombre sencer per excés que s’obté per mitjà de l’operació del producte d’aquest índex per la superfície en metres
quadrats de la parcel·la computable segons l’apartat anterior.
3. La resta d’edificabilitat permesa no destinada a habitatge residencial en les condicions anteriorment establertes, es
podrà destinar a altres usos permesos distints del residencial.
4. Al sector Crist Rei s’aplicarà l’ordenança d’intensitat prevista al Pla Parcial, és a dir 1 hab/86,49 m2 de solar.
Els nous sectors urbanitzables residencials que es desenvolupin s’hauran de dotar de la corresponent ordenança d’intensitat d’ús.
5. Els paràmetres aplicables per a cada zonificació i tipologia edificatòria seran els següents:
a.

ALINEACIÓ A VIAL. En les zones de casc antic i eixampla l’ordenança aplicable serà la corresponent a 1 habitatge per cada m2 (1 h/m2) de sòl comprès dins la profunditat edificable de la planta pis, així:

Casc antic: 4P: 1h/ 50 m2
3P: 1 h/ 60 m2
2P: 1 h/ 75 m2
Quan l’aplicació de l’ordenança no permeti l’execució d’un habitatge per planta, descomptada la planta baixa, es permetrà l’edificació d’un habitatge per planta menys una.
Eixample: 5P: 1/v 30 m2
4P: 1/v 35 m2
3P: 1/v 40 m2
2P: 1/v 55 m2
a.

AÏLLADA. En les zones de tipologia aïllada s’aplicaran els següents:

Unifamiliar: 1 habitatge/parcel·la
Plurifamiliar: APP1: 2 habitatges / parcel·la
APP2: 2 habitatges / parcel·la
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AP3: 1 habitatge / 100 m2 de parcel·la neta
AP4: 1 habitatge / 75 m2 de parcel·la neta
Crist Rei: 1 habitatge / 86,49 m2 solar
b.

PLURIFAMILIAR AÏLLADA ESPECIAL: APE: 1 habitatge / 75 m2 de sòl comprès dins la profunditat edificable
en planta pis.

6. Dins el sòl urbà consolidat es permeten els usos turístics, que hauran de complir els paràmetres que estableix l’article 18 del POOT.
S’estableix un índex d’intensitat turístic de noranta places (90) de sostre màxim.
7. La promoció d’habitatges protegits resta exclosa de la norma d’intensitat d’ús.
8. A les reformes a edificis existents, on l’ús residencial estigui permès, l’índex aplicable serà el corresponent a les
plantes actuals.

En aquesta parcel·la urbana manca urbanitzar (dotació de serveis)el tram de
vial situat entre el carrer Juan de Austria i Rodríguez Casademunt, d’uns 542,65
m2 de superfície. L'execució d'aquest vial haurà d’ésser executat a càrrec del titular de la cessió, prèvia presentació del projecte d'urbanització davant l'Ajuntament i atorgament de la corresponent llicència d'obres, així com la demolició de
les construccions existents situades dins el futur vial, qualsevol que sigui el seu
cost total, i sense perjudici d'altres actuacions municipals previstes en aquest
àmbit que pogués alterar aquesta obligació que esdevé del present plec de
condicions. El disseny, qualitats i determinacions d’aquest vial serà decidit per
l’Ajuntament.
No obstant això, el 50% de les despeses relatives a aquesta obligació que
s’assumeix li seran reintegrades al adjudicatari del present concurs, una vegada finalitzades les obres d'urbanització, per l’Ajuntament o per l’entitat que resulti concessionària de la parcel·la confrontant, destinada a la construcció d’un
complex sociocultural i recreatiu.
Superfície objecte de cessió: 990 m2.
Superfície vial i/o dotació de serveis a executar: 793 m2.
Edificacions existent a enderrocar: 159,32 m2
4. INSCRIPCIÓ
Està inscrita a favor de l’Ajuntament la finca registral que conforma les
instal·lacions del Quarter General Luque, de on s’ha de segregar i convertir com a
finca registral independent la parcel·la objecte del expedient. Per tant, abans de
finalitzar el expedient de cessió gratuïta, haurà d’estar complimentada aquesta
inscripció, completament lliure de càrregues i gravàmens.
Referència cadastral: 2163605DD9926S
5. CÀRREGUES I SITUACIÓ FÍSICA DE LA FINCA.
Lliure de càrregues i gravàmens. A tal efecte, els licitadors que es presentin a
aquesta contractació accepten de forma incondicionada la situació física i jurídica
dels terrenys objecte del dret de superfície, que es graven com a cos cert, per la
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qual cosa no serà procedent cap reclamació per raó de diferències de més o
menys superfície, ni com a conseqüència de les condicions geològiques,
topogràfiques o d'un altre tipus que puguin encarir la construcció.
6. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Les obligacions que es derivin per a l'Ajuntament d'Inca del compliment del
present contracte no originaran cap despesa per a aquest.
7. TERMINI DE DURACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA
La duració de la cessió gratuïta del solar en qüestió, serà de caràcter indefinida i,
en tot cas, sotmesa a les causes de resolució que s’estableixen al present plec de
condicions i a les de reversió a les que es refereix l’art. 111 del Reglament de
Bens de les Entitats Locals.
8. CÀNON, PREU O CONTRAPRESTACIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT.
El present procediment de contractació té com a finalitat la selecció d’una entitat
per ser beneficiària d’una cessió gratuïta del art. 109 i següents del Reglament de
Bens de les Entitats Locals, mitjançant la qual s’haurà de destinar el immoble a
una finalitat de interès social, públic i general, per la qual cosa no s’estableix
cànon, preu o contraprestació a favor del Ajuntament.
9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I/O SOLAR.
D'acord amb l'informe de valoració de l'arquitecte municipal, s'estima un valor del
solar a cedir de 106.573,68€.
10. CONTINGUT DEL CONTRACTE
10.1. Posada a disposició de l'immoble.
Una vegada seleccionada l’entitat beneficiària de la cessió es tramitarà al seu
favor el expedient de cessió gratuïta conforme preveu l'article 109 i ss RD
1372/1986, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals. Una vegada finalitzat aquest expedient es formalitzarà la cessió
en escriptura pública i s’entregarà el be a la beneficiària. En aquesta escriptura
i constaran les condicions de la cessió que es descriuen en aquest plec mes les
condicions del art. 111 del Reglament de Bens de les Entitats Locals que no les
siguin contràries.
10.2. Terminis a complir per l'adjudicatari
L'adjudicatari està obligat a:
- Presentació del projecte d'obres i equipament, visat i signat en el termini de
TRES MESOS (3) a comptar des del dia següent al de la formalització de la
cessió.
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- Sol·licitar llicència d'obres per a la construcció de l'edifici destinat
habitatges tutelats i centre de formació , així com llicència per la realització
del vial (dotació de serveis) en el termini màxim de TRES MESOS (3) a
comptar des de la data de formalització de la cessió en escriptura pública.
- Executar les obres del nou vial i construcció de l'edifici a la parcel·la
objecte de cessió en el termini de VINT MESOS (20) a comptar des de la
signatura de l'acte de comprovació del replanteig.
Quan l'adjudicatari hagués incorregut en mora en algun dels terminis indicats,
l'Ajuntament d'Inca podrà optar indistintament per la resolució de la cessió o per la
concessió de pròrroga per un termini no superior a meitat del concedit.
En el supòsit que l'Administració optés per la resolució del contracte, aquesta
s'haurà igualment d'acordar per l'òrgan de contractació.
En el supòsit de resolució del contracte per demora, aquesta implicarà la
devolució de la parcel·la, així com allò que en ella s'hagués pogut construir,
segons el règim de resolució previst en aquest plec de condicions.
El compliment dels terminis esmentats (sol·licitud de llicències d'obres i execució
d'aquestes) operarà com a condició resolutòria expressa que es recollirà a l'acord
plenari de cessió gratuïta del solar.
10.3. Deures de l'adjudicatari
Són deures de l'adjudicatari, a més dels prevists en el present plec de clàusules
administratives, els següents:
-La construcció d'un immoble destinat a centre d'inserció sociolaboral,
escola professional i habitatges tutelats per a persones amb discapacitat
intel·lectual amb el contingut i prestacions establertes en el present plec de
clàusules administratives particulars.
- Destinar aquesta edificació a centre d'inserció sociolaboral, escola
professional i habitatges tutelats per a persones amb discapacitat
intel·lectual, segons el programa de gestió presentat amb l’oferta tècnica.
- Amb relació a les obres a executar, l'adjudicatari assumeix les següents
obligacions:
- Ajustar les obres a allò disposat a la normativa urbanística
d'aplicació i, en particular, aquella normativa sectorial que faci menció
a habitatges tutelats destinats a persones amb discapacitat psíquica.
- Redactar el projecte de dotació de serveis per a l'execució del vial i
demolició d'edificacions existent.
- Redactar els projectes d'obres i d'equipament per a la construcció
de l'objecte de la present cessió.
- Dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per
sol·licitar i obtenir de l'Ajuntament d'Inca i d'altres organismes
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competents totes aquelles llicències i autoritzacions que siguin
preceptives per realitzar les obres i posar en funcionament l'activitat.
- Mantenir l'immoble en les degudes condicions de seguretat, salubritat i
ornat públic.
- Subscriure amb una companyia asseguradora una pòlissa
d'assegurances que cobreixi tot risc de l'immoble i de responsabilitat civil
enfront de tercers.
- Presentar a l'Ajuntament d'Inca amb caràcter previ a l'obertura del
l'establiment tota la documentació exigida a la normativa que resulti
d'aplicació.
- Abonament de tots aquells tributs, contribucions, càrregues i imposts que
siguin d'aplicació en relació amb la construcció objecte del dret de
superfície, sense perjudici de possibles bonificacions que pugui contemplar
la normativa fiscal aplicable per aquest tipus d'obres i a l'entitat promotora
de les obres.
10.4. Facultats de l'adjudicatari
- L'exercici, conforme al Plec de clàusules administratives particulars i a les
resultants de l'adjudicació, de la cessió gratuïta, mitjançant la construcció
de l'edifici que serà propietat de l'entitat adjudicatària, sense perjudici
d'extinció de la cessió gratuïta, per alguna de les causes previstes en el
present plec.
- Dret de propietat de la construcció.
- Dret al tranquil i pacífic exercici de les activitats objecte del contracte,
conforme a les condicions que han regulat el seu atorgament.
- Facultat de renunciar a favor de l'Ajuntament de la cessió gratuïta del
solar i les edificacions construïdes, sense dret a cap indemnització.

11. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.
El contracte s'extingirà per les següents causes:
a) Resolució per la no construcció dins els terminis previst en aquest plec.
b) Resolució per no destinar les instal·lacions a la finalitat prevista o fer ho de
manera manifestament deficient o incomplint normes d’obligat compliment.
c) Resolució per realitzar a les instal·lacions actes contraris a la Constitució o
altres normes del ordenament jurídic o contraris al interès públic municipal.
d) Resolució per incompliment de les obligacions del titular de la cessió
establertes en el present plec de condicions.
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e) Incompliment de les condicions establertes per a la posada en
funcionament del centre objecte de cessió.
f) Renúncia de l'adjudicatari, amb acceptació prèvia d'aquesta per
l'Ajuntament d'Inca.
g) Mutu acord entre l'Ajuntament d'Inca i el cessionari.
h) Extinció de l'entitat.
i) Qualsevol altra causa inclosa en el present plec de condicions.
j) Per qualsevol altra causa legal que impedeixi el desenvolupament de les
activitats de l'entitat.
Les anteriors causes d’extinció i de resolució del contracte constaran de manera
expressa a l'acord de cessió gratuïta, a l’escriptura pública de cessió i en el
registre de la propietat en qualitat de condició resolutòria de forma permanent.
Les anteriors condicions de resolució prevaldran damunt les del art. 111.2 del
Reglament de Bens de les Entitats Locals.
12. RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ.
12.1 El procediment de resolució del contracte serà el següent: quan concorri una
causa de resolució imputable a l’empresa adjudicatària l’Ajuntament recaptarà els
corresponents informes i acordarà incoar expedient de resolució donant audiència
el contractista per termini de deu dies; les al·legacions si es presenten, seran
resoltes per l’Ajuntament qui resoldrà damunt la resolució sense més tràmits.
En el cas de que l'Ajuntament declari la resolució del contracte per causa
imputable al contractista, l’Ajuntament reclamarà els danys i perjudicis causats al
contractista.
Si en el moment de la resolució del contracte, per causa imputable al contractista,
l'edificació i les seves instal·lacions i bens necessaris per la prestació del servei,
no estan acabades o instal·lats o, estant acabades i en funcionament, no
reuneixen les condicions tècniques per destinar-les a la seva finalitat, l'Ajuntament
d'Inca computarà en concepte de danys i perjudicis l'import de les obres,
instal·lacions i béns que siguin necessàries pel correcte funcionament del servei.
12.2. El anterior s’entén sense perjudici de que, en el supòsit de resolució de la
cessió, l’administració abonarà a l’adjudicatària el import de les inversions
realitzades per raó de l’execució de les obres de construcció i adquisició dels
béns necessaris per la prestació del servei. Es tindrà en compte el grau
d’amortització en funció del temps que resti per finalitzar el termini de la cessió i
en funció del pla econòmic financer presentat per l’entitat.
12.3. La reversió de solar i de les instal·lacions, per resolució comprèn
exclusivament les obres executades i de cap manera, ni per cap concepte, pot
considerar-se com a successió d'empresa.
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En conseqüència, l'Ajuntament d'Inca no respondrà de les obligacions ni adquirirà
la titularitat dels drets enfront de tercers que, per explotació de les instal·lacions,
puguin correspondre al superficiari.
D'igual manera, i amb idèntic motiu, l'Ajuntament d'Inca no se subrogarà en les
relacions laborals establertes amb motiu de dita explotació pel superficiari, i seran
per compte d'aquest darrer les indemnitzacions que, en el seu cas, corresponguin
per cessament d'activitat.
13. LLANÇAMENT
L'entitat adjudicatària estarà obligada a deixar lliure i buit l'immoble, a disposició
de l'Ajuntament, i a reconèixer la potestat d'aquest darrer per acordar i executar
per si mateix el llançament, en el cas d'incorre en alguna causa de resolució; així
mateix, també quan es produeixi l'extinció dels drets contractuals per qualsevol
altra causa prevista en aquests plecs, amb la tramitació prèvia de l'expedient
corresponent.
14. DESPESES I IMPOSTS
Totes les despeses i imposts que es derivin amb motiu del present expedient, tals
com inserció d'anuncis, despeses i honoraris de notaria i inscripció en el Registre
de la Propietat, IVA, plusvàlua, etc., seran per compte de l'adjudicatari.
15. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció a allò disposat a la Llei de contractes del sector
públic, l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el present
contracte, resoldre els dubtes que presenti el seu compliment, modificar-lo per
raons d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
16. CAPACITAT PER CONTRACTAR
16.1. El present concurs es restringeix a aquelles entitats públiques i privades
incloses dins l’àmbit del art. 109.2 del Reglament de Bens de les Entitats Locals, i
ue tinguin per objecte l’atenció i formació de persones amb discapacitat psíquica.
16.2 Podran participar-hi per si mateixes o per mitjà de representants
autoritzats les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin capacitat d’obrar, acreditin la suficient solvència y/o classificació que
s’exigeix en aquest plec de condicions i no incorrin en cap de les prohibicions
per contractar a què es refereix l’article 60 de la TRLCSP.
16.3. De conformitat amb el que disposa l’art. 57 de la TRLCSP les persones
jurídiques només podran ser adjudicatàries quan les prestacions del contracte
estiguin compreses dins els seus fins, objecte o àmbit d’activitat.
16.4. Si diferents entitats acudeixen a la licitació com a unió temporal, cada una
d’aquestes haurà d’acreditar la seva personalitat i la seva capacitat, sense
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perjudici del que resulti d’aplicació en quant a l’acumulació de classificacions, i
per tant totes les empreses que han de formar part de la unió temporal han de
reunir el requisit de capacitat que s’estableix en el punt 8.1. Hauran d’adjuntarse tots els documents sobre documentació general del present plec, indicar el
percentatge de cada un d’ells, com també designar un representant o apoderat
únic de la unió, amb poders suficients per exercitar els drets i complir les
obligacions que del contracte se’n derivin fins que s’hagi extingit, sense
perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les
empreses per a cobraments i pagaments de quanties significatives.
Per a la presentació d’ofertes per part de la unió temporal no s’exigeix la
formalització de la unió en escriptura pública. Això no obstant, en el cas de
resultar adjudicatària, haurà de formalitzar-se la unió d’entitats en escriptura
pública en el termini màxim de vuit dies, que es comptaran des del dia de la
notificació de l’adjudicació del contracte.
17. SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA.
A més dels requisits de capacitat assenyalats anteriorment, per contractar amb
l’Administració l’execució del present contracte, serà requisit imprescindible que
el superficiari acrediti la seva solvència.
- Solvència econòmica i financera. La contractista haurà d'acreditar que el seu
volum anual d'activitat, referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims
acabats, ha de ser al menys igual al doble del valor estimat del contracte.
- Solvència tècnica i professional. La contractista haurà d'acreditar experiència
en la prestació de serveis d’habitatges tutelats per persones amb discapacitat
intel·lectual, centres d'inserció sociolaboral i escola professional. Haurà de
presentar una relació d’aquests serveis prestats durant els darrers cinc anys
amb certificats de bona execució. El requisit serà que el import anual acumulat
del any de major execució ha de ser igual al doble del valor estimat del
contracte.

II. ADJUDICACIÓ
18. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
El contracte s’adjudicarà per procediment obert.
19. PUBLICITAT DEL PLEC.
De conformitat amb el que disposa el art. 188 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el present plec de
condicions s’exposarà al públic, mitjançant anunci al BOIB, durant el termini de
deu dies naturals per que es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci es
simultaniejarà amb els anuncis de licitació, per lo que en el cas que es presentin
reclamacions s’actuarà conforme preveu l’esmentat precepte legal.
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20. ANUNCIS DE LICITACIÓ.
Pel que fa als anuncis de licitació i atès que es tracta d’una contractació oberta es
donarà publicitat a la licitació mitjançant publicació en extracte en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma, a l’empara d’allò disposat en l’art. 142 de la TRLCSP.
21. PROPOSICIONS: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les proposicions, per poder prendre part en la licitació, es presentaran
acompanyades de la documentació exigida, en el Registre General de
l’Ajuntament dins el termini de trenta dies naturals a comptar des del dia
següent al de la publicació de l’anunci en el BOIB, de les nou a les catorze
hores, tal com s’assenyala en els epígrafs 5 i 6 del quadre de característiques
del contracte i en tres sobres tancats, que podran ser lacrats i precintats,
signats pel licitador o per la persona que el representi i amb la documentació i
els requisits exigits en la clàusula 12. En el cas de que el darrer dia per la
presentació de proposicions sigui dissabte o festiu el termini s’entendrà
prorrogat al dia hàbil següent.
22. DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ ADDICIONAL ALS LICITADORS.
Les empreses podran consultar els plecs i la documentació que formi part de
l’expedient i obtenir-ne còpies en el perfil del contractista o en el lloc que es
detalla en l’epígraf 7 del quadre de característiques.
A la vista de que es facilita informació per mitjans electrònics no resulta
d’aplicació el que disposa l’art. 158.1 del TRLCSP. La informació addicional que
es sol·liciti haurà de sol·licitar-se dins els sis primers dies del termini per la
presentació de sol·licituds. El òrgan de contractació haurà de facilitar la
informació sis dies abans de la finalització del termini de presentació de
proposicions.
23. PROPOSICIONS: DOCUMENTACIÓ
Sobre A: Proposta tècnica.
A l’anvers del sobre, hi figurarà la menció: “Proposició tècnica i estudi de
viabilitat que presenta (identificació del licitador) per a l'adjudicació del contracte de
cessió gratuïta d'un solar municipal per dur a terme un centre d'inserció
sociolaboral, escola professional i habitatges tutelats per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
Parcel·la de 990 m2, qualificada com a zona d’ordenació per alineació de vial
eixampla al Pla General d'Ordenació Urbana.
Haurà d’anar signat a l’exterior pel licitador o la persona que el representi i s’hi
indicarà el nom i els llinatges o la raó social de l’entitat i el correu electrònic per
rebre les comunicacions.
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- Documentació que s’ha de presentar:
ESTUDI DE VIABILITAT:
L'estudi de viabilitat s'inclourà preceptivament i serà exigit al licitador, en la forma i
amb el contingut mínim establert a la present clàusula amb tots i cada un dels
documents que es relacionen i que s'adjunten al Plec per continuar el procés
selectiu:
- Memòria explicativa de l'activitat a desenvolupar.
- Memòria explicativa de l'organització de l'edifici a realitzar adjuntant-ne plànols.
- Pressupost d'execució material de les obres que han de dur a terme.
- Declaració signada pel licitador admetent com a suficient el títol de propietat de
l'Ajuntament d'Inca sobre l'immoble a cedir de forma gratuïta i també de conèixer i
acceptar la seva situació física, urbana i registral.
PROPOSTA TÈCNICA:
El sobre de la proposició econòmica haurà de contenir la documentació tècnica
de l’oferta, que serà la següent:
- Projecte de gestió dels habitatges tutelats destinat a persones amb discapacitat
psíquica i projecte formatiu destinat als usuaris del centre de formació.
- Solució tècnica de les obres, instal·lacions i equipament (memòria justificativa,
plànols...).
Sobre B: Documentació general (personalitat jurídica, representació i altres
justificants)
A l’anvers del sobre, hi figurarà la menció: “Documentació administrativa que
presenta (identificació del licitador) per a l'adjudicació del contracte de cessió del dret
de superfície d'un bé de propietat municipal per a la construcció i gestió d'un
conjunt d’habitatges tutelats per persones amb discapacitat psíquica i centre de
formació amb oferta complementària:
Parcel·la de 990 m2 qualificada com a zona d’ordenació per alineació de vial
eixampla al Pla General d'Ordenació Urbana."
Haurà d’anar signat a l’exterior pel licitador o la persona que el representi i s’hi
indicarà el nom i els llinatges o la raó social de l’entitat i el correu electrònic per
rebre les comunicacions.
Documentació que s’ha de presentar:
- Una declaració responsable del licitador en la que manifesti que compleix les
condicions legals per contractar amb l’administració establertes en aquest plec
ajustada al model que figura com a annex III.
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25. DOCUMENTS: ORIGINALS I CÒPIES
Els documents que s’adjuntin a les proposicions hauran de ser originals. Això no
obstant, s’admetran fotocòpies administrades notarialment o diligenciades pel
secretari o funcionari en qui delegui, en les quals es faci constar que varen ser
acarades amb els seus originals.
26. MESA DE CONTRACTACIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 320 de la TRLCSP en relació a la
disposició addicional segona regla 10, es preveu la constitució de la mesa de
contractació que estarà integrada de la manera següent:
- President:
El Sr. Batle-President, Sr. Virgilio Moreno Sarrió.
Suplent: Sra. María del Carmen Oses Ramon
- Vocals:
Regidors Srs/Sres:
Antoni Rodríguez Mir
Suplent: Gabriel Frontera Barrueco
Angel Garcia Bonafé
Suplent: Antelm Ferretjans Llompart.
Gori Ferra Frau
Suplent: Antonia Triguero Salamanca
Tècnics Srs/Sres.:
Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l’Ajuntament.
Suplent: Catalina Pons Bestard, Tècnica d'administració general.
Sr. Guillermo Corró Truyol, Secretari accidental de l’Ajuntament.
Suplent: Carlos Mena Ribas, Lletrat Municipal.
Secretari Srs/Sres:
Maria Antònia Ros Mulet, funcionària de la Corporació, o persona que la
substitueixi.
27. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
27.1. Els criteris d’adjudicació amb la ponderació que se’ls atribueix seran
els següents:
A. Projecte formatiu i assistencial......................................................fins a 60 punts.
Es valorarà fins a 60 punts amb els següents paràmetres o subcriteris:
1.- Projecte de formació amb discapacitat psíquica i/o intel·lectual amb residència
a la ciutat d'Inca i comarca...............................................................fins a 20 punts
2.- Projecte de assistencial amb discapacitat psíquica i/o intel·lectual amb
residència a la ciutat d'Inca i comarca...............................................................fins a
20 punts
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3.- Número d'habitatges tutelats.......................................................fins a 20 punts
B.
Solució
tècnica
de
les
obres,
instal·lacions
i
equipament.........................................................................................fins a 40 punts.
Es valorarà fins a un màxim de 40 punts en funció dels següents paràmetres o
subcriteris:
1.- Disseny i qualitat arquitectònica i de construcció (racionalitat, composició,
qualitat i eficiència energètica). Fins a 25 punts
2.- Adaptabilitat de les aules de formació i dels habitatges al perfil d'usuari. Fins a
15 punts
C. Experiència en la direcció i gestió de centres assistencials dirigits a persones
amb discapacitat intel·lectual .................................................................fins a 20
punts.
Es valorarà fins a 20 punts en funció dels següents paràmetres o subcriteris:
1. Experiència en la gestió d'habitatges tutelats. Fins a 10 punts
2. Experiència en l’atenció a persones amb discapacitat psíquica i/o intel·lectual.
Fins a 5 punts
3. Experiència en la formació de persones amb discapacitat intel·lectual. Fins a 5
punts
D. Actividad comercial i/o econòmica lligada a la formació i
assistència..........................................................................................fins a 10 punts
TOTAL PUNTS: 130
Tots els criteris d’adjudicació, amb els seu subcriteris, estan sotmesos a judici
de valor. Es concedirà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta de
puntuacions es concediran de forma raonada, justificada i comparativa entre les
distintes ofertes, segons la valoració a realitzar pel comitè d'experts.
En cas d'igualtat de puntuació resultant de la suma de tots els apartats, tendrà
preferència l'oferta que hagi obtingut major puntuació en el criteri A; si es manté
l'empat, en el criteri B, i si no en el C. En el supòsit de mantenir-se l'empat, aquest
es resoldrà per sorteig públic.
28. OBERTURA DE PLIQUES I ADJUDICACIÓ
28.1. Obertura del sobre B. Documentació administrativa. Qualificació
dels documents. Esmena de documentació i aclariments.
Conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació
procedirà a l’obertura del sobre B, que conté la documentació general
presentada pels licitadors, en sessió no pública. El secretari de la mesa
certificarà la relació de documents que figura en cada un dels sobres
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presentats per les empreses licitadores. Seguidament, la mesa qualificarà la
documentació presentada amb la finalitat de resoldre sobre l’admissió a
concurs o exclusió d’aquest concurs de les ofertes presentades.
Si la mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, ho comunicarà mitjançant telefax als licitadors i els
concedirà un termini no superior a tres (3) dies hàbils perquè el licitador
l’esmeni.
Si la documentació conté defectes substancials o deficiències materials no
esmenables, la proposició serà rebutjada.
De tot l’anterior, se’n deixarà constància en l’acta que s’estengui.
L’òrgan de contractació en qualsevol moment podrà demanar als licitadors
documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser
adjudicatari del contracte, de conformitat amb el que disposa el paràgraf segon
del art. 146.4 del TRLCSP.
28.2. Obertura del sobre A. Proposta tècnica. Ponderació segons els
criteris d’adjudicació per part del comitè d'experts.
La mesa de contractació, en acte públic, en el dia i hora que s'assenyali en el
anunci de licitació procedirà a l’obertura del sobre A. Si no es pogués celebrar
en aquest dia es comunicarà mitjançant correu electrònic o fax als
contractistes. En tot cas l’obertura d’aquest sobre haurà de realitzar-se dins el
termini màxim d’un mes a comptar des de la finalització del termini de
presentació de proposicions, de conformitat amb el que disposa l’art. 160 de la
TRLCSP.
Començarà l’acte d’obertura de proposicions amb la lectura de l’anunci del
contracte i, seguidament, es recomptaran les proposicions presentades i es
confrontaran amb les dades que figuren en el certificat estès per l’encarregat
del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament, feta la qual cosa es donarà
coneixement al públic del nombre de proposicions rebudes i del nombre de
licitadors; les persones interessades tindran de poder comprovar que els
sobres que contenen les ofertes es troben en la mesa i en idèntiques
condicions en què varen ser lliurats.
En cas de discrepàncies entre les proposicions que figurin en poder de la mesa
i les que com a presentades es dedueixin de les certificacions de què disposi la
mesa, o que es presentin dubtes sobre les condicions de secret en què han
hagut de ser custodiades, se suspendrà l’acte i es realitzaran urgentment les
investigacions oportunes sobre el que ha succeït; es tornarà a anunciar, en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, la represa de l’acte públic una vegada que tot
hagi quedat aclarit en la forma deguda.
El president manifestarà el resultat de la qualificació dels documents
presentats, amb expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i de
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la causa o les causes d’inadmissió d’aquestes proposicions i notificarà el
resultat de la qualificació en els termes prevists en l’article anterior.
Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades romandran excloses
del procediment d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin no
podran ser oberts.
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors
interessats perquè manifestin els dubtes que se’ls presentin o perquè demanin
les explicacions que estimin necessàries; la mesa farà els aclariments i les
contestacions pertinents, però sense que en aquest moment pugui fer-se càrrec
de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió
d’ofertes, de correccions o d’esmenes de defectes o d’omissions a què es
refereix l’article 81.2 del Reglament dalt esmentat.
Seguidament es procedirà a l’obertura del sobre B. Oberts els sobres la mesa
de contractació sol·licitarà informe tècnic al comitè d'experts per que procedeixi
a la ponderació de les ofertes segons els criteris d'adjudicació subjectes a judici
de valor.
Aquest comitè d'experts estarà format per les següents persones: Jaume Lluis
Salas, arquitecte; Miquel Francesc Gelabert Morro, auditor de comptes i
economista, Francisco Javier de Juan Martín, Vicepresident del IMAS, Per
Quetglas Martorell, Gerent de la Fundació Es Garrover.
28.3. Aprovació de la valoració tècnica per la mesa. Classificació de les
ofertes i proposta d’adjudicació.
L'informe del comitè d'experts vincularà a la mesa de contractació als efectes
de formular la seva proposta. Per tant, una vegada rebut l'informe, es
convocarà la mesa de contractació amb la finalitat d’aprovar la valoració feta
pel comitè d'experts i designar l’oferta més avantatjosa. La mesa de
contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades.
La mesa convidarà als presents perquè verbalment exposin totes les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte realitzat, les
quals hauran de formular-se per escrit en el termini màxim dels dos (2) dies
hàbils següents al de l’acte. Conclòs l’acte, s’estendrà acta que reflecteixi
fidelment allò succeït i la signaran el president i el secretari de la mesa de
contractació i els que haguessin fet presents les seves reclamacions o
reserves.
Presentades les reclamacions o observacions per escrit s’adreçaran a l’òrgan
de contractació amb informe previ de la mesa, la qual serà convocada a
aquests efectes. L’òrgan de contractació resoldrà aquestes reclamacions, amb
pronunciament exprés sobre aquestes últimes, mitjançant l’acord que resolgui
el procediment i adjudiqui el contracte.
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28.4. Requeriment de documentació, garantia i adjudicació.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més
avantatjosa per que, dins el termini de deu dies hàbils, a contar des del següent al
de la recepció del requeriment presenti la següent documentació:
A.- Documentació relativa al compliment del requisits previs:
1) Persones físiques
Fotocòpies del DNI i del NIF, degudament compulsades.
2) Persones jurídiques
— Fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució i de modificació, si
escau, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible
d’acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable.
Si no ho fos: fotocòpia compulsada de l'escriptura o document de constitució,
de modificació, estatuts o acte fundacional, en què constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre
oficial.
— Fotocòpia de la targeta de codi d’identificació fiscal (CIF), degudament
compulsada.
3) Empreses estrangeres
En el cas d’empreses estrangeres haurà de presentar-se declaració de
sotmetrer-se a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidències que directa indirectament puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa a la jurisdicció estrangera que li pogués correspondre.
4) Poder i validació
Poder
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica
haurà d’adjuntar-se poder notarial per representar la persona o entitat en nom
de la qual actuarà davant de l’Administració contractant.
Validació
El secretari general de la corporació, o funcionari habilitat, haurà de validar
prèviament els poders a què es refereix l’apartat anterior.
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DNI d’apoderats
S’adjuntarà fotocòpia compulsada del DNI de l’apoderat o dels apoderats.
5) Alta d’IAE (impost d’activitats econòmiques) i darrer rebut del
pagament:
Fotocòpia compulsada de l’alta i del darrer rebut de l’IAE, amb indicació de
l’epígraf o epígrafs corresponents i classe (municipal, provincial o nacional);
aquest darrer requisit (rebut) no serà exigible quan l’alta sigui recent i no hagi
sorgit encara l’obligació de pagament, o quant no hi hagi obligació de
pagament.
6) Prova de no incórrer en prohibició per contractar amb l’Administració:
Es realitzarà per mitjà declaració responsable de no incórrer el licitador en cap
de les prohibicions per contractar establertes a la legislació vigent.
7) Certificació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social:
Certificació o document acreditatiu segons el qual el contractista es troba al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
8) Requisits especials de capacitat: Acreditació de que l’adjudicatària es una
entitat sense ànim de lucre que te per objecte l’atenció i formació de persones
amb discapacitat psíquica i declarada d'utilitat pública per l'Administració Pública
competent.
9) Solvència del contractista.
Haurà d’acreditar estar en possessió de la solvència exigida.
En qualsevol cas el òrgan de contractació o la mesa de contractació, en ordre a
garantir el bon fi del procediment, podrà reclamar als licitadors, en qualsevol
moment anterior a la proposta d’adjudicació, que aportin la documentació anterior,
segons disposa l’art. 146.4 2on paràgref del TRLCAP.
28.5 De no complimentar-se adequadament el requeriment dins el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, per la qual cosa
sol·licitarà la documentació al següent per ordre de classificació, de conformitat
amb el art.151.2 paràgraf tercer del TRLCSP.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins el termini dels cinc dies hàbils
següents al de la recepció de la documentació.
L’adjudicació es comunicarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el
perfil del contractista amb indicació del termini en que s’ha de procedir a la
formalització del contracte.
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28.6 Termini d’adjudicació i renúncia.
De conformitat amb el que disposa l’art. 161.2 del TRLCSP, el termini màxim per
l’adjudicació del contracte serà de dos mesos a comptar des de l’obertura de les
proposicions. Si no es produeix l’adjudicació dins aquest termini, els licitadors
podran retirar la seva proposició.
III. CONTINGUT DE L’ADJUDICACIÓ. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
29.
Contingut de l’adjudicació. Tramitació d’expedient de cessió.
Atorgament d’escriptura pública.
Feta l’adjudicació mitjançant la qual es designa l’entitat beneficiària de la cessió
gratuïta, l’Ajuntament tramitarà a favor seu el expedient de cessió gratuïta a que
es refereix l’art 110 del Reglament de Bens. Per tant l’adjudicació únicament
confereix el dret a que l’Ajuntament tramiti a favor seu el expedient de cessió
gratuïta de la parcel·la, però el dret de cessió no es genera fins que hagi finalitzat
satisfactòriament el expedient de cessió. En el cas de que finalment no s’aprovés
la cessió gratuïta en el si del expedient de cessió, l’entitat adjudicatària no tindrà
dret a reclamació per cap concepte.
Una vegada finalitzat satisfactòriament el expedient de cessió es formalitzarà la
cessió gratuïta en escriptura pública, en la data que assenyali l’Administració
contractant i en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al
de la notificació de la finalització del expedient de cessió. En el cas de que no es
formalitzés dins el termini assenyalat, s’estarà al que disposa l’art. 156.4 de la
TRLCSP.
En aquest escriptura constaran les condicions de cessió disposades en el present
plec, les quals s’incorporaran a l’escriptura pública de cessió, i s’inscriuran en el
registre de la propietat, com a condicions resolutòries.
Seran a càrrec de la cessionària les despeses, honoraris i impostos que generi
tant la formalització de l’escriptura pública, en el seu cas, com la seva inscripció
en el registre de la propietat.
IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
30. Execució i compliment. Condicions especials de contractació.
El present contracte s’executarà i complirà de conformitat amb les disposicions
del present plec de condicions.
31. Despeses de publicació a càrrec de l’adjudicatari
L’adjudicatari estarà obligat a pagar les despeses de publicació de l’anunci de
exposició al públic del plec i el anunci de licitació en el BOIB, el seu import
màxim es xifra en la quantitat màxima de 500 euros.
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ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE

La Sra/Sr................................................... amb DNI núm........................ en
qualitat de representant legal de l’entitat................................................ amb
CIF .......................... amb domicili a c/ ............................................ núm.........
de/d' ...................., i capacitat legal per contractar en nom de l'esmentada
empresa, amb l'objecte de participar en el procediment del contracte
de ......................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.....

DECLARA SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l'empresa ..................................................., compleix les condicions
legals per contractar amb l’administració establertes en el plec del referit
expedient.

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

Segell i signatura representant legal
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