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CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIO VERTICAL PER A LA 
POLICIA LOCAL. EXP. 08/2017 
 
 
 
Manacor, 6 de juny de 2017, reunits: 
 
D’una part, la Sra. ISABEL FEBRER GELABERT, batle per delegació de firma (Decret 
2863/2015) 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, la mercantil VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA, amb C.I.F. 
A57302267, representada per la Sra. Maria Fernandez Revilla, amb DNI número 72094314D   
amb domicili al carrer Gerrers, naus 26 i 27, Polígon Industrial de Marratxi (07141), 
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 senyalització vertical de trànsit per a la Policia Local de Manacor, en la forma previnguda al 
Text Refós de  la Llei de Contractes del Sector Públic, i als efectes exposen:  
 

ANTECEDENTS 
 

I. El 16 de febrer de 2017 per resolució de batlia s’acorda procedir a la licitació del contracte de 
subministrament de senyalització vertical de trànsit per a la Policia Local 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 de diversos criteris. 
 
II. Acord de la Mesa de Contractació de 27 d’abril de 2017 que proposa adjudicatari del 
contracte a VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA 
 
III. El 2 de maig de 2017, es va requerir a VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA 
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 17 de maig de 2017 d’acceptar la documentació 
presentada pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida prèvia a l’adjudicació. 
 
V. El 18 de maig de 2017 per resolució de batlia es va adjudicar dit contracte a VIABAL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA per un preu màxim anual de 33.500,00 euros, IVA 
inclòs, i per una durada d’un any a comptar de la data de la formalització del contracte.  
 
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 31 de maig de 2017 
 
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. Maria Fernandez Revilla, en representació de la mercantil VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIO SA, es compromet al subministrament de senyalització vertical de trànsit per 
a la Policia Local de Manacor, segons les especificacions tècniques redactades pel subinspector 
responsable de trànsit, Sr. Miguel Alcover Caldentey, i amb els preus unitaris i millores 
estipulats a la seva oferta; tot això amb subjecció i de conformitat amb el plec de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, aprovats per la 
batlia el 16 de febrer de 2017 i sota les ordres i instruccions que rebi de l’Ajuntament. 
 
SEGONA.- DURADA CONTRACTE 
 
La durada d’aquest contracte serà d’un any a comptar de la data de la seva formalització, 
podent-se prorrogar per una altre anualitat per mutu acord de les dues parts per acord exprés de 
l’òrgan de contractació abans de la seva finalització, sense que la durada total del contracte, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 2 anys.  
 
La data d’inici del servei és el 6 de juny de 2017. 
 
TERCERA.- PREU DEL CONTRACTE I PAGAMENT 
 
La despesa màxima anual que es destinarà a aquesta contractació es troba fixada en 27.685,95 
euros més el 21% d’IVA con partida independent (5.814,05 euros). Despesa màxima anual per a 
l’Administració: 33.500,00 euros, IVA inclòs, i amb l’oferta presentada per l’adjudicatari 
(14.496,17 euros sense IVA, sent un 47,64% de baixa sobre el tipus màxim de licitació i que 
serà aplicada a cada una de les unitats i preus unitaris màxims establerts al PPT), resultant els 
següents preus unitaris sense IVA: 
 

Producte 
Preu unitari sense IVA, 
aplicada la baixa ofertada 

Senyal circular 60 cm reflectiva EG 23.21  

Senyal triangular 70 cm reflectiva EG 20.92 

Senyal de STOP reflectiva HI 24.83 

Senyal circular 50 cm no reflectiva 10.87 

Senyal d’indicacions generals: S-13, S-18, S-17, S-15A, S-30 
reflectives EG 22.71 

Tanca de plàstic 46.02 

Con reflectiu de 50 cm  AMB BANDA REFLECTIVA 5.88 

Senyal d’orientació. Localització: S-500 i S-510  d’alumuni de 
1300x300 66.31 

Mirall convex pel trànsit de 60 cm. 51.32 

Placa per gual permanent (segons annex III) 8.99 



Balisa lluminosa 8.37 

Bateria per balisa 2.45 

Fita reflectant PVC (blau i verd) 17.23 

Pal galvanitzat rectangular recte de 3 metres 18.35 

Pal galvanitzat rectangular recte de 3,20 metres 20.00 

Pal galvanitzat rectangular recte de 3,50 metres 20.53 

Cinta Policia rodets de 100 mt. 5.26 

Caixetí acer 600x300 mm., reflexiu EG 22.45 

Banda desaceleradora de cautxú inclosa tornilleria 18.87 

 
i amb la següent millora ofertada i acceptada per l’Ajuntament: 
- ampliar el termini de garantia 50 anys. Total termini de garantia 51 anys. 
 
El pagament del preu dels subministraments s'efectuarà, una vegada subministrats, pel preu unitari 
adjudicat, 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. 
 
La totalitat de les factures seran conformades per el/la responsable del contracte i pel regidor/a  
responsable del servei. 
 
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.  
 
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 de recollir amb claredat l’abast dels subministraments entregats dels prevists el 
contracte. 
 
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 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. 
 
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Seran causes d’extinció del present contracte les previstes en l’article 223 i 308 del TRLCSP. 
 
A més de les causes previstes legalment, són causa de resolució del contracte: 
- Els incompliments del contractista qualificats de molt greus. 
- Les prohibicions de contractar sobrevingudes quan l’òrgan de contractació tengui 
coneixement, durant l’execució del contracte, de l’incompliment de part del contractista de les 
mesures de prevenció de riscs laborals i de les obligacions de caràcter social establertes en el 
PCA i en la normativa vigent. 
- L’incompliment reiterat dels terminis de lliurament. 
- L’incompliment de les condicions especials de solvència, en el supòsit que s’hagin exigides, 
quan a l’exigència d’especificar els noms i qualificació professional del personal responsable 
d’executar el contracte, i/o del compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients per això, en el supòsit, en ambdós casos ,que no s’hagi 
atribuït penalitats per dit incompliment. 
 
SETENA.- 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. 
 
Per la Corporació     Per la mercantil Contractista 
El batle, per delegació de firma    VIABAL MANTENIMENT  

I CONSERVACIO SA 
(Decret 2863/2015)      
 
 
 
 
 
Isabel Febrer Gelabert     Maria Fernandez Revilla   
 
 

La secretària general acctal. 
 
 
 

 
 
Isabel M. Fuster Fuster   

 
 



 


