PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL
CONCURS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS
DE TEMPORADA A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL D’EIVISSA PER A LA
TEMPORADA 2009.

1.Objecte
Constitueix l’objecte del concurs l’autorització de l’explotació de temporada, mitjançant les
instal·lacions d’hamaques, para-sols, velomars i embarcacions, en les platges d’aquest
terme municipal que es detallen a l’annex II del plec de prescripcions tècniques.
La seva explotació es realitzarà conformement a les disposicions assenyalades en la vigent
Llei 22/1988 de 28 de juliol (Llei de costes) i del seu reglament, Normes subsidiàries per a
l’explotació d’instal·lacions temporals en les platges de Balears, que té aprovades la
Demarcació de Costes de les Illes Balears, i les demés normes que siguin d’aplicació a
l’efecte. Subsidiàriament, serà d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic (LCSP) i el Reial decret 1098/2001 que aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGC).
Especialment, seran d’obligat compliment, juntament amb els presents plecs de condicions, el
disposat a la concessió de l’autorització 2009 per a la instal·lació de serveis de temporada en
els béns de domini públic marítim terrestre estatal, per part de la Demarcació de Costes de les
Illes Balears (Annex I del plec de prescripcions tècniques).
2. Naturalesa jurídica
La naturalesa jurídica de l’adjudicació és la d’autorització reglamentada, d’acord amb el que
disposa l’article 17 en relació a l’article 1.4 del Reglament de Serveis de Corporacions Locals i
realitzada conforme l’article 77.2 del Reglament de Bens de les Entitats Locals, de conformitat
amb el que disposa la normativa bàsica prevista al Títol IV de la Llei 33/03, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les Administracions Públiques.
El present expedient ha estat declarat de tramitació URGENT per Decret de 19 de maig de
2009. En conseqüència, són aplicables les especialitats previstes a l’article 96 de la LCSP,
que han estat reecollides en diferents clàusules del present plec.
3. Capacitat per licitar
Podran intervenir en el procediment les persones físiques i jurídiques que tinguin plena
capacitat d’obrar i no es trobin compreses en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat
assenyalades a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector
Públic. Especialment, serà imprescindible que el possible licitador no mantingui cap deute
amb l’Ajuntament d’Eivissa a conseqüència d’explotacions temporals a les platjes del T.M
d’Eivissa d’exercicis anteriors. En aquest sentit, no podran presentar-se a la present licitació
els adjudicataris d’explotacions anteriors que no hagin satisfet íntegrament , dins els terminis
establerts a l’efecte, els deutes que per aquest concept mantinguin amb l’Ajuntament. La
Mesa de contractació els exclourà automàticament del procediment licitatori en aquestos
casos.
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Així mateix, hauran de disposar de la solvència econòmica i tècnica que és detalla a
continuació, i que formarà part del sobre A (relatiu a la documentació administrativa de
conformitat amb la clàusula 10.2.A).d. del present plec).
a)Solvència econòmica i financera: S’acreditarà a través dels dos mitjans que s’indiquen a
continuació:
-Certificat o Informe d’una institució financera sobre l’objecte del contracte.
b)Solvència tècnica i professional: S’acreditarà a través del mitjà que s’indica a continuació:
- Una declaració del material, instal·lacions i equip tècnic de que disposi l’empresari
para la realització del contracte, sense incloure en cap cas dipòsits de recollida
selectiva ni referència a l’antiguitat dels materials (que són susceptibles de valoració
per a l’adjudicació d’acord amb la clàusula núm. 11 del present plec).
4. Platges que comprèn l’explotació.
L’objecte del present concurs, compren l’explotació de les zones ubicades a les platges de
Talamanca, Platja d’en Bossa i Figueretes detallades als annexos II (“Zones pendents de
licitació per a l’any 2009”) i III (“Plànols d’instal·lacions temporals”) del plec de prescripcions
tècniques.

5. Tipus de licitació
Els licitadors podran formular ofertes econòmiques d’acord amb les regles següents:
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició per a cada lot, que s’haurà d’ajustar al
model que figura com annex I al present plec. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió
temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell
subscrites.
La capacitat i la seva situació, pel que fa al nombre d’hamaques, parasols, etc, i els seus
espais, ve determinada i detallada en els plànols corresponents (annex 2 del plec tècnic) de
les concessions de la delimitació de les zones de domini públic de les platges remeses per a
tal efecte per la Demarcació de Costes i d’acord amb el previst en la Llei 22/1988, de 28 de
juliol i el seu Reglament. Els adjudicataris estaran obligats a la instal·lació de rètols explicatius
de la capacitat, que seran supervisats per l’Ajuntament.

6. Duració de l’autorització i termini de l’explotació del servei
La data límit de l’autorització serà la fixada per la Demarcació de Costes, havent de
desmuntar totes les instal·lacions pel dia 30 de novembre del present any 2009.
En cap cas començarà l’execució de l’autorització reglada sense que s’hagi procedit al
pagament de les garanties, cànons i preus corresponents i presentat tota la documentació
establerta a la clàusula núm. 16, si bé serà possible començar l’explotació amb anterioritat a
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la formalitzat de la corresponent autorització de conformitat amb la clàusula núm. 18 del
present plec, atesa la tramitació urgent del present expedient.

7. Cànon a satisfer
L’adjudicatari haurà d’abonar el cànon dins del termini de 10 dies hàbils a partir de la
notificació de l’adjudicació provisional.

8. Tarifes a percebre dels usuaris dels serveis
Les tarifes, IVA inclòs, que s’autoritzen pel cobrament als usuaris de les instal·lacions
temporals objecte del servei seran aquestes:
-per cada hamaca: 4 €/dia
-per cada parasol: 4 €/dia
-per cada velomar: 10 €/hora
-per cada barca a motor: 20 €/hora

9. Garanties i dipòsits
Els adjudicataris hauran de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu de
adjudicació, que podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes als articles 83,
84 i 86 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Els adjudicataris hauran de constituir a la Caixa de la Corporació o a la Caixa General de
Dipòsits, un dipòsit a disposició de la Demarcació de Costes en Illes Balears per
respondre de les despeses de l’execució subsidiària de l’aixecament de les instal·lacions, si
les mateixes no s’aixequen en el termini fixat. En cas de no haver-se constituït aquest dipòsit
per algun adjudicatari, no es procedirà al replanteig de les instal·lacions corresponents per
part de la Demarcació de Costes en Illes Balears fins que s’hagi fet efectiu. L’import dels
dipòsits a constituir serà de un 5% del valor material de les instal·lacions que s’autoritzi
explotar. L’original dels mencionats dipòsits té que ser enviat per l’Ajuntament a la
Demarcació de Costes en Illes Balears, tot això de conformitat amb l’establert en les
condicions per l’autorització de l’explotació de platges.
Els adjudicataris hauran de presentar, juntament amb la fiança definitiva i el dipòsit del 5%, i
com a tràmit previ per a la formalització de la corresponent autorització i començament de
l’activitat, còpia de la pòlissa d’assegurament que ompli els riscs i responsabilitats civils per
import de 150.000 €.

10. Proposicions, documentació
presentació de reclamacions.

complementària,

termini

de

presentació

i

10.1-. Les proposicions es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en horari de 9
a 14 hores, durant el termini de VUIT (8) DIES NATURALS, comptats des del següent al de la
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publicació de l'anunci en el BOIB. Si el darrer dia s’esdevé dissabte o festiu, passarà a ser el
primer dia hàbil posterior. Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada sota
cap pretext.
Així mateix, se sotmetran simultàniament els plecs a informació pública al BOIB i al perfil
del contractant de l’Ajuntament i es podran presentar reclamacions durant els primers cinc
dies naturals. Si durant el termini d’exposició pública dels plecs es presentessin
reclamacions, si fos necessari, es suspendria la licitació i s’ajornaria fins a la resolució
d’aquelles, fixant un nou termini.
La Mesa d’estudi de proposicions no podrà declarar admissibles aquelles proposicions dels
licitadors que per enregistrar les seves ofertes hagin entrat a la Casa Consistorial més tard
de les 14 hores del darrer dia corresponent al període de presentació de pliques. També
podrà realitzar-se mitjançant enviament per correu; en aquest cas la persona interessada
haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament i
comunicar el mateix dia a l'òrgan de contractació, per fax, tèlex o telegrama, la remissió de
la proposició. Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa la proposició ni en
el cas que aquesta o el fax, tèlex o telegrama fossin rebuts fora del termini fixat en la carta
o en l'anunci. No obstant això, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del
termini, no serà admesa cap sol·licitud de participació enviada per correu.

10.2.- Les proposicions es presentaran en DOS (2) sobres tancats i signats pel licitador o
persona que el representi, ajustades al model recollit al present Plec, en els quals constaran
el nom i cognom o raó social de l’empresa licitadora, domicili a efectes de notificacions,
número de telèfon i de fax, i adreça del correu electrònic, de disposar d'ells, així com la
signatura del licitador o persona que ho representi

A) SOBRE núm.1 ( Sobre A) figurarà, a més, la següent expressió: “DOCUMENTACIÓ per
participar a “L’explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del terme
municipal de la ciutat d’Eivissa, període 2009: PLATJA (PLATGES).........LOT(S)..........”
Cada licitador podrà presentar un únic “Sobre A”, amb tota la documentació necessària per
els diferents lots que sol·liciti, especificant clarament a l’exterior del mateix la seva
identificació i les platges i lots als quals es presenta,
Contindrà els documents següents:
a)

Document Nacional d'Identitat, si és una persona física, o CIF/NIF i escriptura de
constitució o modificació si és el cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, si
el proponent és una societat. En aquesta escriptura s’haurà d’acreditar que la finalitat
o activitat de la societat té relació directa amb l’objecte del contracte

b)

Poder Notarial si la proposició es firma en nom d'altre, i DNI del representant.

Els documents anteriors, si ja es trobaren a disposició de l’Ajuntament d’Eivissa, bastarà fer
aquesta referència, amb identificació del procediment i any de la seva presentació, i una

4

declaració responsable de que no han experimentat variacions. En cas de comprovar-se la
falsedat de dita manifestació, quedarà automàticament exclòs de la licitació, sense possibilitat
d’esmena, i sense perjudici d’altres conseqüències que es poguessin derivar de dita falsedat.
c)

Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les causes
d'incapacitat i incompatibilitat establertes en l'art. 49, de la Llei 30/2007 de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, així com d’estar corrent en el compliment
de les obligacions tributàries amb l’administració estatal, l’Ajuntament d’Eivissa i amb
la Seguretat Social, de conformitat amb l’annex II del present plec.

d)

Acreditació de la solvència econòmica i tècnica: S’inclouran els documents que
acrediten la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, d’acord amb el
que disposa la clàusula 3 d’aquest plec.

Els documents presentats seran originals o les còpies que tinguin caràcter d'autèntiques
d'acord amb la legislació vigent.

B) SOBRE núm. 2. (Sobre B): figurarà, a més, la següent expressió: “PROPOSICIÓ per
participar a “L’explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del terme municipal
de la ciutat d’Eivissa, període 2009: PLATJA ...... LOT......”
Cada licitador haurà de presentar un “Sobre B” per cada lot al qual es presenta
La presentació de la proposició comporta l’acceptació del contingut de la totalitat de les
clàusules administratives, tècniques i econòmiques.
Les proposicions s’ajustaran al model de l’annex I del present plec i la seva presentació
suposa l’acceptació incondicional pel licitador de totes les condicions dels presents plecs.

11. Els criteris per a l’adjudicació del concurs són els següents:
1.- Oferta econòmica: es valorarà amb 30 punts la millor oferta econòmica i amb zero punts
l’oferta més baixa. La resta d’ofertes es valoraran pel mètode de regla de tres simple
directa.
2. Qualitat tècnica del projecte: solució estètica de la proposta (Màxim 15 punts):
A).- Antiguitat del elements de platja : (0- 7 punts)
Nous.-.......................................................................................7 punts
Menys d’un any d’antiguitat (temporada passada) : ...............4 punts
Mes d’un any d’antiguitat amb canvi de teles : .................... .3 punts
Mes d’un any d’antiguitat (anteriors temporades) :.................1 punts

B).- Projecte de servei: (0-5 punts)
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Dipòsits de recollida selectiva amb els colors adients...............2 punts
Freqüència de neteja manual.......................... 2 v/d..................1 punts
3 v/d..................2 punts

3. Experiència empresarial satisfactòria en treballs similars: (0 – 8 punts)
A).- Per serveis prestats a l’Ajuntament d’Eivissa els quals s’acreditaran mitjançant
certificat de l’Ajuntament es valorarà 1 punt per a cada any de antiguitat (Màxim 5 punts).
B.)- Per serveis prestats a altres administracions, els quals s’acreditaran mitjançant
certificat de l’administració corresponent es valorarà 1 punt per cada any d’antiguitat (Màxim
3 punts)
L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels
anteriors criteris. En cas d’empat, es considerarà com a criteri prevalent el que es designa
al número 1 (Oferta econòmica) i a tal efecte es proposarà l’adjudicació de l’autorització a
l’oferta que obtingui una major puntuació en aquest criteri.
En cas que persisteixi l’empat, es considerarà com a criteri prevalent el que es designa al
número 2 (Qualitat tècnica del projecte) i a tal efecte es proposarà l’adjudicació de
l’autorització a l’oferta que obtingui una major puntuació en aquest criteri.
Si l’empat persisteix, l’adjudicació es resoldrà mitjançant sorteig d’acord amb la mecànica
que estableixi la mesa d’estudi de les proposicions. En qualsevol cas, aquest sorteig serà
públic.
12. Mesa d’estudi de les proposicions
La Mesa d’estudi de les proposicions estarà formada de la manera següent:
-

President: Sr. Santiago Pizarro Simón, Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Administració
Municipal; suplent, Sr. Vicente Torres Ramón, Tinent d’Alcalde delegat de l’àrea de
Planificació Territorial i Espai Públic.

Vocals:
1. El Secretari de la Corporació o qui legalment el substitueixi.
2. L’interventor de la Corporació, o qui legalment el substitueixi.
3. El Sr. Joan Rubio Còrdoba, Regidor delegat de l’àrea de Medi Ambient, Mobilitat i
Manteniment Urbà; suplent, Sr. Marc Costa Tur, Regidor delegat de l’àrea d’Habitatge
i Nucli Històric.
4. La Sra. Paz Hernández Venero, Tècnica de Urbanisme, obres, serveis i medi
ambient; suplent Sr. Rafael Garcia Lozano, arquitecte municipal, i ambdós funcionaris
de carrera de la Corporació.
-

Secretari: un/a funcionari/ària de la Corporació.
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Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot, excepte el funcionari que actuï
com a secretari que només tindrà veu. La Mesa podrà acordar l’assessorament dels tècnics
que consideri competents.
13. Classificació de la documentació general
Conclòs el termini de presentació de sol·licituds de participació, la Mesa procedirà a la
qualificació de la documentació general i a la comprovació de la documentació acreditativa
de la solvència exigida aportada pels sol·licitants, i si observés defectes materials en la
documentació presentada, ho notificarà per fax, telegrama o correu electrònic a la persona
interessada corresponent, deixant constància d'aquesta notificació en l'expedient,
concedint-li un termini no superior a tres dies hàbils perquè ho resolgui. La falta de
compensació en termini dels defectes o omissions advertits donarà lloc a l'exclusió.
Si la documentació d'alguna persona interessada contingués defectes substancials o
deficiències materials no esmenables, no serà admès al procediment d'adjudicació.
Al marge de l’esmena que es refereix el paràgraf anterior, la Mesa de contractació, a
l'efecte de completar l'acreditació de la solvència dels sol·licitants, podrà recaptar d'aquests
els aclariments que estimi oportuns sobre les certificacions i documents presentats, així
com requerir-los per a la presentació d'altres documents complementaris, requeriment que
haurà de ser emplenat en el termini màxim de cinc dies naturals, i sempre abans de la
declaració d'admissió de les proposicions.
Transcorregut aquest termini es reunirà de nou la Mesa per a adoptar l'oportú acord sobre
admissió definitiva dels licitadors, procedint a continuació si escau, a l'obertura del sobre
nº2.
14. Obertura de proposicions
La Mesa, una vegada qualificada la documentació del sobre nº 1 i realitzades les esmenes
i, si escau, aportades els aclariments o documents complementaris requerits, o
transcorregut el termini que s'hagués conferit a aquest efecte, realitzarà en acte públic a la
Casa Consistorial, a les 10,00 hores del dilluns següent hàbil transcorregut cinc dies
naturals des de l’endemà a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds,
l'obertura dels sobres nº 2 ( o sobres B) dels licitadors admesos. No obstant això, si es
considerés convenient anticipar l'obertura de pliques per a adjudicar el contracte com més
aviat millor, es podrà celebrar l'acte d'obertura de pliques amb anterioritat al dia assenyalat;
en aquest cas s'exposarà un anunci en el perfil de contractant de l'Ajuntament i es
comunicarà per fax o correu electrònic a tots els licitadors que hagin concorregut al
procediment de contractació corresponent. Davant qualsevol altra modificació en la data
d'obertura de les pliques s'actuarà de la mateixa forma.
El procediment serà el següent:
a-. El President adonarà als assistents del nombre de proposicions rebudes i del nom dels
licitadors, comunicant el resultat de la qualificació de la documentació general presentada
en els sobres nº 1, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes
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de la seva exclusió, convidant als assistents que formulin les observacions que estimin
oportunes, que seran reflectides en l'acta, però sense que en aquest moment pugui la Mesa
fer-se càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d'admissió
d'ofertes, o el d’esmena de defectes o omissions.
b-. A continuació, el Secretari de la Corporació procedirà a l'obertura dels sobres nº 2 dels
licitadors admesos, donant lectura a la relació dels documents aportats respecte als criteris
d'adjudicació establerts al present plec.
Conclosa l'obertura de les proposicions, el President de la Mesa convidarà als licitadors
assistents que exposin quantes observacions o reserves estimin oportunes en relació amb
l'acte celebrat, informant-los, en cas de produir-se aquestes, de la possibilitat de presentar
reclamacions escrites davant l'òrgan de contractació, en el termini màxim de dos dies
hàbils.
A continuació, es donarà per conclòs l'acte públic celebrat, del desenvolupament del qual es
deixarà constància en l'acta de la reunió de la Mesa.
c-. La Mesa, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns,
elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació provisional raonada que estimi
adequada, que inclourà en tot cas la ponderació dels criteris indicats en la clàusula 11 del
plec, acompanyada de les actes de les seves reunions i de la documentació generada en
les seves actuacions i, si escau, dels informes emesos. Aquesta proposta no crea dret
algun mentre l'òrgan de contractació no dicti la resolució d'adjudicació provisional.
15. Adjudicació provisional i renúncia o desistiment
A la vista de la proposta de la Mesa, l'òrgan de contractació dictarà l'adjudicació provisional
del contracte en el termini màxim d’un mes a contar des del dia següent a la finalització del
termini de presentació de proposicions. Transcorregut tal termini sense haver-se dictat
acord sobre l'adjudicació provisional, els licitadors podran retirar les seves ofertes i, en el
seu cas, les garanties constituïdes.
L'adjudicació provisional que realitzi l'òrgan de contractació haurà d'acomodar-se a la
proposta de la Mesa, tret que expressament es justifiquin els motius per a apartar-se de tal
proposta, o que aquesta s'hagi efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic, en aquest
cas la convocatòria quedarà sense efecte.
L'adjudicació provisional es podrà notificar a tots els licitadors que hagin participat
mitjançant fax, i es publicarà al perfil de contractant de la pàgina Web de l'òrgan de
contractació (www.eivissa.es)
La presentació de l’oferta vincula a la persona contractista amb l’Administració, de manera
que la renúncia a l’adjudicació del contracte, realitzada en qualsevol fase del procediment
faculta la corporació perquè sigui procedent la confiscació de la garantia corresponent,
sense perjudici de l’exigència d’indemnització pels danys i perjudicis causats a
l’Administració.

16. Documentació as presentar per la persona adjudicatària provisional
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16.1.- L'adjudicatari/ària provisional haurà d'acreditar, en el termini màxim de deu (10) dies
hàbils comptats des de l’endemà a aquell que es notifiqui l’adjudicació provisional:
-

que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, en la forma determinada en els pàragrafs següents;

-

que s’ha constituït les garanties i dipòsits a què fa referència la clàusula núm. 9, així
com el preu o cànon corresponent;

-

la presentació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a què es refereix
la clàusula núm. 9 del present plec;

16.2.-. L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries es
realitzarà presentant la següent documentació, d'acord amb els articles 13 i 15 del
Reglament General de la LCAP:
a) Document acreditatiu de l'Alta en l'Impost sobre activitats econòmiques en l'epígraf o
epígrafs corresponents a les prestacions objecte de cada contracte i una declaració
responsable signada pel contractista indicant no haver-se donat de baixa en la matrícula del
citat impost, o en el cas de tenir obligació l'empresa de tributar per aquest Impost, còpia
autenticada del pagament de l'últim rebut del mateix; en cas contrari, declaració jurada de
no estar obligat al pagament del mateix.
b) Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat,
pel que fa a les obligacions tributàries amb aquest últim.
La persona licitadora que no estigui obligada a presentar totes o alguna de les declaracions
o documents corresponents a les obligacions tributàries que es relacionen en l'article 13 del
Reglament General de la LCAP, haurà d'acreditar tal circumstància mitjançant declaració
responsable.
L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'autoritat administrativa competent.
En el supòsit que hagi de tenir-se en compte alguna exempció, s'haurà d'acreditar tal
circumstància mitjançant declaració responsable.
Les certificacions que es refereixen les clàusules anteriors haurien de ser expedides d'acord
amb el disposat en l'article 15 del Reglament General de la LCAP. No obstant això, en el
cas que l'adjudicatari autoritzi expressament a l'Ajuntament d'Eivissa , aquest podrà obtenir
de l'Administració certificant la informació que acrediti que compleix amb les circumstàncies
indicades.
17. Adjudicació definitiva
Dins dels cinc (5) dies hàbils següents a aquell que expiri el termini a que fa referència la
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clàusula anterior, l'òrgan de contractació haurà de dictar resolució d'adjudicació definitiva a
favor de l'adjudicatari provisional, sempre que aquest hagi presentat la documentació
exigida i acreditat que reuneix les condicions exigides a aquest efecte.
La resolució de l'adjudicació definitiva serà publicada en el perfil del contractant i notificada
a la persona adjudicatària i als restants licitadors.
Quan no procedeixi l'adjudicació definitiva del contracte a l'interessat que hagués resultat
adjudicatari provisional, per no complir-hi aquest les condicions necessàries per a això,
l'Administració, podrà optar entre convocar una nova licitació o adjudicar-la a la següent
millor oferta, d’acord amb els criteris d’adjudicació, o bé declarar desert el procediment
referit al lot corresponent.
18. Formalització de l’autorització reglamentada
La formalització de l’autorització s’efectuarà dins els deu (10) dies hàbils comptadors des
de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva. Prèviament la persona adjudicatària
haurà d’haver complit amb totes les obligacions exigibles a l’efecte (constitució de
garanties, dipòsits, presentació de documentació..)
Quan per causes imputables al contractista, no es pugui formalitzar el contracte en el
termini assenyalat, es podrà resoldre el contracte amb la pèrdua de la garantia, i una
indemnització a favor de l’Ajuntament en el seu cas, i s’aplicarà el disposat a la clàusula
anterior.
Atesa la declaració d’urgència del present expedient, serà possible començar l’explotació amb
anterioritat a la formalitzat de la corresponent autorització, sempre que s’hagin complit les
obligacions establertes a la clàusula núm. 16 del present plec i així ho autoritzi l’Administració.

19. – Despeses i tributs per compte del contractista.
El contractista estarà obligat a satisfer les despeses de la formalització de l’autorització en el
cas que el vulgui elevar a escriptura pública i tot tipus de taxes i tributs que gravin el contracte
i el servei que prestarà.
Així mateix tendrà l’obligació de demanar totes les llicències i permisos per exercir l’activitat,
així com estar en possessió de tots els requisits legals per exercir-la. La garantia respon en
darrere terme d’aquestes despeses.
Així mateix, la persona adjudicatària vendrà obligada a satisfer la part proporcional del cost
dels anuncis publicats en el BOIB en relació a aquesta licitació.

20.-Interpretació i jurisdicció.
L’òrgan de contractació tendrà la prerrogativa d’interpretar el present contracte i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment. Podrà també modificar-los per raons d’interès públic,
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acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats en la LCSP i la normativa de desenvolupament.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del contracte,
i efectes d'aquest, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi
a la via administrativa, i seran immediatament executius, podent ser recorreguts
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els va dictar, o ser impugnat
mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme al disposat en la Llei reguladora
d'aquesta jurisdicció.
Les parts se sotmeten expressament, per a la resolució en via jurisdiccional dels conflictes
que puguin sorgir en relació amb el contracte celebrat als jutjats i tribunals competents de
les Illes Balears.

21. Dret supletori
En tot el no previst en el present plec, en el plec de prescripcions tècniques i en l’autorització
de Costes s’estarà amb allò previst a la llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del
Sector i a les disposicions reglamentàries que la desenvolupen; a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i
la resta de normativa que hi sigui d’aplicació.

Eivissa, 19 de maig de 2009.

Sgt.: Santiago Pizarro Simón.
PRIMER TINENT D’ALCALDE

11

ANEX I
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA
En/Na
..............................................................................................................................
.............(nom i cognoms)., amb D.N.I. núm. ....................................., major d'edat, amb
domicili a .............................................................., carrer.................., número ……………,
CP …………………….. i telèfon ……………………………………………
DECLAR

1/. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte de “Explotació dels serveis de temporada a les platges del
Terme Municipal d’Eivissa” per a la temporada 2009.

2/. Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de
l'empresa…………………………………), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i
condicions estipulats en els plecs de clàusules administratives particulars i als de
prescripcions tècniques, oferint respecte al següent Lot el següent preu:

Platja........................ Lot núm. ............: PREU: ......................................... € (en lletres i en
números)

3/. Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de l’
empresa…………………………………), a executar l’explotació del lot esmentat de
conformitat amb les següents millores:

3.A).- Antiguitat del elements de platja (marcar l’ofertada):

□
□
□
□
3.B).

□

Nous (7 punts)
Menys d’un any d’antiguitat (temporada passada) (4 punts)
Mes d’un any d’antiguitat amb canvi de teles (3 punts)
Mes d’un any d’antiguitat (anteriors temporades) (1 punt)

Dipòsits de recollida selectiva amb els colors adients (2punts)

3.C) Freqüència de neteja manual:
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□ 2 v/d.(1 punt)
□ 3 v/d (2 punts)
3.D) Experiència empresarial satisfactòria en treballs similars:
- En l’Ajuntament d’Eivissa: ......... anys d’antiguitat
-en altres administracions: ............... anys d’antiguitat.

4/. Que els aclariments necessaris de la present proposició tècnica es troben detallats a la
documentació que s’adjunta, composta per un total de ............. pàgines, amb sujecció a la
qual em compromet a executar el present contracte, aportant a l’efecte el següent índex1:
………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
………………………………………
……………………………………….
………………………………………..

…………………, …………. de ……………….. de ……………………….

(Lloc, data i signatura del licitador)

1

El present punt només s’afegirà en el cas que es consideri necessària documentació
complementària a la present proposta
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Davant meu, Lurdes Costa Torres, Alcaldessa d'Eivissa,
COMPAREIX
D. / Dª. ………………………………………….., DNI ……………………………., en nom i
representació de ……………………………………………….., CIF
I en tal concepte, EM REQUEREIX a mi, Alcaldessa d'Eivissa, perquè faci constar en Acta,
les manifestacions que fa en la meva presència, i que són del tenor literal següent:
I. Que ni l'empresa que representa, ni ell mateix ni cap altra persona que forma part
d'aquesta societat, es troben culpables en causa alguna de prohibició per a contractar
previstes en l'article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
II. Que així mateix el Sr. …………………………… declara que l'empresa
………………………, es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb
la Seguretat Social, i, en particular, amb l'Ajuntament d'Eivissa, imposades per les
disposicions vigents.
III. Que tals manifestacions les formula el compareixent perquè surti efecte a l'expedient
“Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d’Eivissa per a la
temporada 2009”.
Tales són les manifestacions fetes pel sr/Sra. …………………., de les quals estenc la
present Acta, que llegeixo al mateix, a la seva elecció, la troba conforme i signatura amb mi.
Lloc i data

L'ALCALDESSA

EL SECRETARI ACCTAL.,

Lurdes Costa Torres

Joaquim Roca Mata

(signatura i nom de la persona licitadora)
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