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CONTRACTE PRIVAT DE CONTINGUT ARTISTIC PER A LA REALITZACIÓ DE 
CONCERTS I PASSA CARRERS (BANDA DE MUSICA) 
 

 

 
Manacor, 15 de juny de 2018, reunits: 

 

D’una part, la Sra. ISABEL FEBRER GELABERT, batlessa per delegació de firma (Decret 
3093/2017) 4t tinenta de batle i delegada de contractació de l’Ajuntament de Manacor, amb 

DNI número 18220210R, assistida de la secretària general acctal. Sra. Isabel M. Fuster Fuster, 

 

De l’altra part, la Sra. Antònia Bassa Sureda amb DNI núm. 41518819, en nom de l’Associació 
Banda de Música de Manacor, amb CIF número G57454365, amb domicili al carrer Fàbrica, 

núm. 2 de Manacaor, representació que es troba suficientment acreditada a l’expedient 

administratiu. 
 

L’objecte d’aquest contracte és procedir a la formalització del document administratiu del 

contracte de naturalesa privada per a la realització de concerts i passa carrers a actes que 

promogui i/o col· labori l’Ajuntament de Manacor, en la forma previnguda al Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, i als efectes exposen:  

 

ANTECEDENTS 
 

I. El 7 de març de 2018 per resolució de batlia es va procedir a la contractació del contracte de 

naturalesa privada per a la realització de concerts i passa carrers mitjançant banda de musica, 
per un termini de 2 anys a comptar del dia de la formalització del contracte, prorrogable 

anualment per dos anys més, sense que la seva durada total, incloses les pròrrogues, pugui 

excedir de 4 anys, amb una despesa màxima anual de 38.520,30 euros (entitat exempta d’IVA), 

i amb base als preus unitaris fixats en el PPT, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
amb consulta a una única empresa capacitada; amb aprovació dels plecs de prescripcions 

tècniques i administratives corresponents. 

 
II. El 10 d’abril de 2018, es va requerir a l’Associació Banda de Música de Manacor, per 

constituir la garantia definitiva i perquè presentés la documentació exigida com a requisits 

previs a l’adjudicació assenyalats a la clàusula 19 del PCA de conformitat amb els articles 146.1 
i 151.2 del TRLCSP 

 

III. Proposta de la Mesa de contractació de 25 de maig de 2018 d’acceptar la documentació 

presentada pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida prèvia a l’adjudicació 
 

IV. El 25 de maig de 2018 per resolució de batlia es va adjudicar dit contracte a l’Associació 

Banda de Música de Manacor, per una despesa màxima anual de 38.179,50 euros (entitat 
exempta d’IVA). 

 

V. L’adjudicatari ha presentat còpia de la pòlissa d’assegurança exigida per danys a la clàusula 

28 del PCA i darrer rebut de la prima prèvia a la formalització de l’autorització 
 

Reconeixent-se ambdues parts amb capacitat per contractar i obligar-se,  es procedeix a la 

formalització d’aquest contracte privat amb subjecció a les següents: 

 
 
 
 
 



CLÀUSULES 
 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
La Sra. Antònia Bassa Sureda, en nom de l’Associació Banda de Musica de Manacor, es 
compromet a dur a terme la realització de concerts i passa carrers a actes que promogui i/o 

col· labori l’Ajuntament de Manacor en el terme municipal de Manacor, que seguidament es 

realcionen, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques redactat pel director de l’Escola de 
Musica i Dansa Sr. Jaume Tomàs Vicens, que juntament amb el plec de clàusules 

administratives, regeix aquesta contractació, aprovats per resolució de 7 de març de 2018 i a la 

seva oferta. 

 
Relació de passa carrers a realitzar: 

Sant Antoni (4 funcions) 

Setmana Santa (3 funcions) 
Desfilada de Fires i Festes 

Gran Premi a l'Hipodrom o altre actuació a determinar per l’òrgan de contractació. 

Festes de Porto Cristo, Mare de Deu del Carme 

Desfilada de Reis 
Encesa de llums festes de Nadal o altre actuació a determinar per l’òrgan de contractació 

Sant Jaume (2 funcions) 

 
Relació de concerts: 

Sant Domingo 

Festes de Son Macià 
Crist Rei (Sta. Cecília) 

Concert de Pasqua a Manacor 

Festes de Porto Cristo 

Festes de s’Illot 
Sa Torre 

 

SEGONA. PREU DEL CONTRACTE I PAGAMENT 
 
La despesa màxima que l’Ajuntament destinarà a aquesta contractació és de 38.179,50 

euros/anuals (entitat exempta d’IVA), en funció dels següents preus unitaris: 
 

- cost per funció de passa carrer: 1.332’80 euros (entitat exempta d’IVA) 

- cost per funció de concert:  2.788,61 euros (entitat exempta d’IVA) 

 
El contractista presentarà factures mensuals a mesos vençuts per l’import resultant dels preus 

unitaris adjudicats pel número de passa carrers i concerts realitzat dins la mensualitat 

corresponent respecte els inicialment previstes en el PPT , amb el límit de la despesa màxima 
anual que l’Administració destina a aquesta contractació. 

 

La despesa efectiva estarà condicionada per les necessitats reals de l’Administració que, per tant, no 

resta obligada a dur a terme una determinada quantia d’unitats, ni a gastar la totalitat de l’import 
indicat. En el supòsit de pressupost amb despesa màxima, el termini màxim de vigència del 

contracte és el que s’indica en aquest plec, o bé fins que se n’hagi exhaurit el pressupost màxim, 

sempre que això s’hagi produït amb antelació al compliment del termini màxim assenyalat. 
 

La totalitat de les factures mensuals seran degudament conformades pel regidor responsable del 

servei, i pel responsable del contracte, en el cas que es designi per a aquesta contractació. 
 



Les factures, s’hauran d’ajustar a l’establert en el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, 

modificat pel RD 87/2005 de 31 de gener, tal i com preveu l’art. 7 RGLCAP. Hauran 
especialment recollir amb claredat l’abast dels treballs que inclou el contracte i el període de 

temps corresponent. 

 

TERCERA. DURADA 
 

La durada d’aquest contracte és de 2 anys a comptar del dia de la seva formalització, podent-se 
prorrogar anualment per mutu acord exprés de les dues parts abans de la seva finalització, per 

dos anys més, sense que la durada total del contracte, incloses les prorrogues, accedeixi de 4 

anys. 

 
Finalitzat el termini del contracte, continuarà en vigor fins que l’Administració contractant 

convoqui i adjudiqui un contracte nou o, en altre cas, assumeixi la gestió directa dels serveis fins a 

un termini màxim de un mes. Si es produeix aquesta pròrroga forçosa, el contractista estarà 
obligat a prestar els serveis concedits fins a l’inici del nou període contractual, amb el mateix 

import proporcional i els mitjans que fins a aquest moment s’estiguin utilitzant, sense que tengui 

dret a rebre cap altre tipus d’indemnització i/o compensació. 

 
Si l’Administració contractant estima convenient tornar a contractar aquests serveis, el contractista 

no podrà al·legar cap dret adquirit. 

 
En tot cas, l’Administració contractant es reserva el dret de rescatar el contracte abans que 

venci, si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic. En aquest supòsit serà procedent el 

rescabalament dels danys i indemnitzacions de perjudicis, llevat que el rescat estigui taxat en 
algun motiu imputable a culpa o dol del contractista. 

 

QUARTA.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus per no concórrer les condicions perquè 

pugui produir-se la revisió periòdica i predeterminada, que és l’única admisible en els contractes 

del sector públic, de conformitat amb l’article 89.2 TRLCSP amb la redacció donada per la Llei 
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, article que és d’aplicació des 

de  l’entrada en vigor el dia 5 de febrer del 2017 del Real Decret 55/2017, de 3 de febrer de 

desenvolupament de la Llei de desindexació. 
 

CINQUENA.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
L’Administració contractant, en l’exercici de les potestats previstes en aquest PCA i d’acord 
amb els articles 105,106 ,107.1, 108, 210, 219 i  306 del TRLCSP, només podrà introduir 

modificacions per raó d’interès públic, i prèvia justificació a l’expedient. 

De conformitat amb l’establert a l’esmentada legislació l’Administració podrà introduir dos 
tipus de modificacions, les quals seran obligatòries pel contractista: 

 

A) Les anomenades modificacions legals, que són aquelles que resulten admissibles sempre que 

concorrin raons d’interès públic, encara que no s’hagin previst en el plec o a l’anunci de 
licitació. Queden supeditades al compliment dels requisits exigits a l’article 107.1 del TRLCS . 

Aquestes modificacions seguiran el procediment previst en l’article 102 del RGLCAP i es 

formalitzaran en un document administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 156 del 
TRLCSP. 

 

B) Les anomenades modificacions convencionals, que són aquelles que sempre que concorrin 
raons d’interès públic estan previstes en el plec o en l’anunci de licitació de forma clara ,precisa 



i inequívoca i que es detallen en els plecs l’abast i els límits de la modificació, amb indicació del 

percentatge del preu del contracte al qual com a màxim pot afectar la modificació. 
En aquest expedient de contractació es preveuen  les anomenades modificacions convencionals , 

i en concret es preveuen : 

 Modificacions convencionals que no impliquen augment de la despesa màxima anual establerta 
en el contracte i per tant el  límit d’aquestes modificacions el constitueix l’import de la despesa 

màxima anual prevista en el PCA que satisfarà l’Ajuntament a favor del contractista: 

Aquestes modificacions podran consistir en: 
Modificacions per augment o disminució  dels passacarrers o concerts  prevists en el PPT, i per 

un canvi de funció ja sigui de concert o de passa carrer respecte els prevists en el PPT.  

El motiu de la modificació vindrà donat per la necessitat de dur a terme aquest tipus 

d’actuacions en ocasió de actes i esdeveniments que no prevists en el moment de l’adjudicació 
però respecte dels quals per motius d’oportunitat  es consideren prioritaris respecte els 

inicialment previst en el PPT. L’esmentada modificació podrà afectar fins un màxim d’un 9 % 

de la despesa màxima anual. 
 

El procediment que es seguirà per dur a terme dites modificacions serà el següent: Informe 

memòria del Director de l’Escola de Música en el qual és justifica i es concreti la necessitat de 

procedir a la modificació, audiencia el contractista i acord de l’organ de contractació. 
 

SISENA.- OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
Son les que consten al Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques 

 
SETENA.- JURISDICCIO COMPETENT 
 

En compliment del que s’estableix en l’article 21.2 de la Llei de contractes del sector públic, es 

fa constar la naturalesa privada d’aquest contracte i serà l’Ordre jurisdiccional contenciosa 

administrativa en cas de litigi entre les parts contractants, en relació a la preparació i adjudicació 
del contracte, i l’ordre  civil el competent en cas de litigi entre les parts contractants, en relació 

amb els efectes, compliment i extinció, que s’entendran sempre sotmeses a la jurisdicció dels 

jutjats i tribunals competents de Palma de Mallorca, amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional que pogués correspondre al licitador. 

 

I, en prova de conformitat, firmen el present document els assistents per exemplar triplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data al principi consignats. DON FE. 

 

Per la Corporació  Per l’Associació Banda de Musica de Manacor 

La batlessa, per delegació      
(Decret 3093/2017) 

 

 
 

 

Isabel Febrer Gelabert     Antònia Bassa Sureda    

 
 

 

La secretària general acctal. 
 

 

 
 

Isabel Febrer Gelabert 


