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CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT (GASOIL TIPUS C) PER 
A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL TERME DE MANACOR. EXP. 07/2018 
 

 

 
Manacor, 13 de juny de 2018, reunits: 

 

D’una part, la Sra. CATALINA RIERA MASCARO, batlessa i presidenta del Patronat 
municipal d’esports, amb DNI número 43008147X, assistida de la secretària del Patronat 

d’Esports, per delegació, Sra. Llucia Vallcaneras Bonet; 

 

De l’altra, la mercantil BALEAR OIL SL, amb C.I.F. B07565641, representada per la Sra. 
Francisca Esperanza Clar Pou, amb DNI número 78205450E amb domicili a la carretera Palma-

Llucmajor, km. 23t de Llucmajor (07620), representació suficientment acreditada a l’expedient 

administratiu de contractació. 
 

L’objecte d’aquest contracte és procedir a la formalització del document per al subministrament 

de carburant (gasoil tipus C) per a les instal· lacions esportives del terme de Manacor, en la 

forma previnguda al Text Refós de  la Llei de Contractes del Sector Públic, i als efectes 
exposen:  

 

ANTECEDENTS 
 

I. El 26 de febrer de 2018 per resolució del president del Patronat municipal d’esports s’acorda 

procedir a la licitació del contracte de subministrament de carburant (gasoil tipus C) per a les 
instal·lacions esportives del terme de Manacor, amb aprovació del corresponent plec de 

condicions administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la 

contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en 

funció d’un únic criteri. 

 
II. Acord de la Mesa de Contractació de 28 de març de 2018 que proposa adjudicatari del 

contracte a BALEAR OIL SL 
 

III. El 3 d’abril de 2018 es va requerir a BALEAR OIL SL per constituir la garantia definitiva i 

perquè presentés la documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació assenyalats al 
PCA de conformitat amb els articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP 

 

IV. Proposta de la Mesa de Contractació de 14 de maig de 2018 d’acceptar la documentació 

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

V. El 15 de maig de 2018 per resolució del president del Patronat municipal d’Esport es va 

adjudicar dit contracte a BALEAR OIL SL per una despesa màxima anual de 11.977,40 euros, 
IVA inclòs, i per un termini d’un any a comptar des el dia de la data que s’estableixi en la 

formalització del contracte per a l’inici del servei.  

 
VI. L’adjudicatari ha presentat còpia de la pòlissa d’assegurança exigida per danys a la clàusula 
33 del PCA i darrer rebut de la prima prèvia a la formalització del contracte, així com relació 

nominal del personal que ha de prestar el servei amb les altes a la SS i contractes laborals 

presentats a l’oficina de l’INEM i la designació de l’interlocutor entre el contractista i 
l’Ajuntament, segons ha informat l’oficial major en data 11 de juny de 2018. 

 

Reconeixent-se ambdues parts amb capacitat per contractar i obligar-se,  es procedeix a la 
formalització d’aquest contracte administratiu amb subjecció a les següents: 

 



 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA.- OBJECTE 
 
La Sra. Francisca Esperanza Clar Pou en representació de la mercantil BALEAR OIL SL, es 

compromet al subministrament de carburant per a les instal·lacions esportives del terme de 

Manacor, sota les ordres i instruccions que rebi de l’Ajuntament, ajustant-se estrictament als 
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen aquesta 

contractació, aprovats per resolució del president del Patronat municipal d’esports en data 26 de 

febrer de 2018 i a la seva oferta. 

 

SEGONA.- DURADA CONTRACTE 
 

El contracte s’atorga per un termini d’un any a comptar des del dia de l’inici del 
subministrament, que és el 15 de juny de 2018 

 
TERCERA.- DESPESA MÀXIMA DEL CONTRACTE I PAGAMENT 
 
- despesa màxima anual:     9.898,67 euros 

- import IVA (21%):      2.078,72 euros 

- cost total anual:                11.977,40 euros 
 

Amb la següent millora ofertada i acceptada: 

 
- aplicar l’1,55% de descompte sobre el preu de venda al públic del litre de carburant amb 3 

decimals, en el moment del subministrament, sense taxes ni imposts. 

 

El pagament del preu dels subministraments s'efectuarà per mesos vençuts, una vegada 
subministrats, prèvia expedició de la conformitat municipal i previ informe de l’empleat municipal 

responsable de la supervisió del subministrament  que el mateix s'ajusta a les característiques del 

plec de prescripcions tècniques i a l’oferta objecte d’adjudicació i serà aprovada per l'òrgan 
competent una vegada estigui conformada. 

 

L’import de la  facturació serà: 
 

El càlcul mensual que resulti del preu unitari del subministrament( preu de venda al públic del 

litre de carburant  en el moment del  subministrament en €/litre amb tres decimals). A aquest 

preu s’aplicarà el descompte resultant de la licitació. 
El  preu unitari del subministrament serà el preu de venda al públic del litre de carburant amb  

tres decimals, publicat en el “ Oil bulletín Petrolier de la Comisión Europea” el dia del 

subministrament, sense taxes i impost. A aquest import s’hi aplicarà l’impost sobre hidrocarburs 
(general i especial), tram autonòmic de l’Impost sobre hidrocarburs i l’impost sobre el valor 

afegit, així com  qualsevol classe de tribut que sigui d’aplicació d’acord amb la legislació 

vigent. Aquest preu inclou totes les despeses de transport al lloc del subministrament. 

 
A aquests efectes les facultats d’inspecció i control municipals determinades en els presents plecs i 

a la normativa reguladora de la contractació administrativa seran exercides pels empleats 

municipals que designi la Batlia o regidor responsable. Aquest nomenament serà notificat a la 
Secció de Contractació i al contractista i podrà ser de caràcter general o específic per a cada 

encàrrec/lliurament o per a qualcun. 

La totalitat de les factures seran conformades per el/la responsable del contracte i pel regidor/a  
responsable del subministrament. 



A la facturació, se li aplicaran, en el seu cas, les deduccions derivades del règim de sancions i 

penalitzacions, aplicant els preus unitaris oferts, així com les correccions necessàries. La factura 
ja corregida serà retornada al contractista perquè l’empresa presenti la corresponent factura, i 

que serà  aprovada per la Junta de Govern Local.  

Trimestralment s’acompanyarà a la factura corresponent els documents justificatius 
corresponents del pagament de les quotes a la Seguretat Social, retenció de l’IRPF i salaris dels 

treballadors directament relacionats amb l’execució del contracte  o  el certificat emès per 

l’organisme oficial que acrediti dits extrems pel període corresponent. 
 

QUARTA.- OBLIGACIONES I DRETS DE L’ADJUDICATARI 
 
Són els que s’estableixen al plec de clàusules administratives, en els documents que s’hi 
consideren incorporats i els que es derivin de la legislació aplicable. 

 

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 impliquen augment anual de la despesa màxima a satisfer per 

a l’Administració a favor del contractista, i que vindrà motivada en la necessitat d’augment  de 
litres/kg de carburant a consumir respecte els previst al PPT, degut a la incorporació de 

instal·lacions esportives respecte els existents en el moment de l’aprovació de l’expedient de 

contractació, o bé degut a que pel propi funcionament del servei es requereix de més carburant 
del consumit durant l’any anterior, degut a la climatologia, el qual determinà el càlcul de la 

despesa màxima. 

 

El preu màxim a que  poden afectar aquestes modificacions contractuals és d’un 9 % de la 
despesa màxima de contracte, tinent en compte que en el cas de modificacions successives, el 

conjunt de totes tampoc podrà superar aquest límit . 

 
El procediment a seguir serà l’establert a l’art. 211 TRLSP. 

 

SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Seran causes d’extinció del present contracte les previstes en l’article 223 i 308 del TRLCSP. 



 

SETENA.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARACTER SOCIAL 
 
El contractista haurà de complir al llarg de tota l’execució contractual amb totes les disposicions 

legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social, i de 
seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a 

l’execució del contracte. 

 
 Forma d’acreditació: El licitador proposat com a adjudicatari haurà de presentar una declaració 

responsable on manifesti, de forma clara i expressa, el compromís de complir amb dita clàusula 

social.  

 
A la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració 

responsable relativa al compliment de la condició especial d’execució de caràcter social 

establerta. Als efectes de comprovar el compliment, el responsable del contracte podrà fer ús de 
les facultats de comprovació de la declaració responsable, i requerir a l’efecte, si ho considera 

oportú, la presentació de la corresponent justificació documental. Davant l’absència d’aquesta 

darrera declaració responsable o la comprovació d’un incompliment, el responsable del 

contracte haurà d’iniciar el corresponent procediment d’imposició de penalitats.  
 

No tindrà el caràcter d’obligació essencial als efectes que preveu l’art. 223.f), però si tindrà el 

caràcter d’infracció greu als efectes que estableix l’article 60.2.c) del TRLCSP en cas 
d’incompliment. 

 

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
En compliment del que s’estableix en l’article 19 de la Llei de contractes del sector públic, es fa 

constar la naturalesa administrativa d’aquest contracte i de conformitat amb l’article 21.1 del 

TRLCSP, l’Ordre jurisdiccional contenciosa administrativa serà la competent en cas de litigi 
entre les parts contractants, que s’entendran sempre sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals competents de Palma, 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. 
 

Pel Patronat Municipal d’Esports  Per la mercantil Contractista 

La presidenta del Patronat   BALEAR OIL SL 

      
 

 

 
 

 

Catalina Riera Mascaró    Francisca Esperanza Clar Pou    

 
 

La secretària del Patronat, per delegació 

 
 

 

 
 

Llucia Vallcaneras Bonet   



 

 

 


