INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE MULTIMÈDIA DE LES
ILLES BALEARS, SA
(Aprovades pel Consell d’Administració en data 19-12-2016)

1.- Introducció
La societat Multimèdia de les Illes Balears, SA va ser creada mitjançant el Decret
5/2006, de 27 de gener, de constitució de l‟empresa pública. En data 3 d‟abril de
2006 es va elevar la constitució de l‟empresa a escriptura pública, i posteriorment,
es va inscriure en el Registre Mercantil.
Mitjançant Acord de Consell de Govern, de dia 13 de desembre de 2013, s‟autoritzà
la darrera modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA, i es va
publicar en el BOIB núm. 172 de 14 de desembre de 2013 el text refós dels Estatuts.
La societat té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d‟obrar per al
compliment dels seus fins, patrimoni propi, administració autònoma i actualment
s‟adscriu a la Vicepresidència i Conselleria d‟Innovació, Recerca i Turisme, d‟acord
amb el Decret 24/2015, de 7 d‟agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s‟estableixen les competències i l‟estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l‟Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La societat està constituïda amb capital subscrit i desemborsat íntegrament per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a soci únic.
L‟objecte social de l‟empresa es recull a l‟article 3 dels seus Estatuts i és el següent:
a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució,
la difusió i l‟accés de serveis audiovisuals, de dades o, multimèdia, la
mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i
radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la
gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.
b) La gestió, l‟operació, la contractació i la comercialització
d‟infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als
camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior, i qualsevol altre tipus
d‟activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el
disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i
l‟explotació, com també la formació i l‟assistència tècnica.
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c) La prestació de serveis relacionats amb la coordinació departamental
entre òrgans de conselleries diverses, com també amb la coordinació, la
implementació i el seguiment de programes del Govern i amb la gestió de
serveis administratius que afectin conselleries diferents. L‟elaboració, el
desenvolupament i l‟execució de projectes i programes relatius a
contractes d‟obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest
epígraf i els anteriors.
d) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de
telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs
anteriors.
e) La facilitació a les productores nacionals i internacionals de tota la
informació que necessitin per fer rodatge en qualsevol lloc del territori de
la comunitat autònoma amb la finalitat d‟afavorir l‟activitat audiovisual a
les Illes balears, i, en general, fomentar aquesta activitat, executant les
funcions esmentades a través de l‟oficina denominada Illes balears Film
Commission, que queda així integrada en la societat.
2.- Objecte
L‟objecte de les presents instruccions és regular el procediment intern de Multimèdia
de les Illes Balears per a la tramitació/preparació i l‟adjudicació dels seus contractes,
per garantir l‟efectiva aplicació dels principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, d‟acord amb l‟article 191
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de contractes del Sector Públic (ara en endavant, TRLCSP).
Estaran publicades en el perfil del contractant de Multimèdia de les Illes Balears,
seguint l‟establert a l‟article 53 del TRLCSP.

3.- Naturalesa
La societat Multimèdia de les Illes Balears, SA té la consideració de societat
mercantil pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i està subjecta al
règim jurídic que estableixen els articles 2.1.C, 47 i següents de la Llei 7/2010, de 21
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de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Multimèdia de les Illes Balears, com a entitat integrant del Sector Públic, de
conformitat amb l‟article 3.1.d) del TRLCSP, està sotmesa als preceptes d‟aquesta
llei, així com a la Directiva Europea 24/2014 del Parlament Europeu i del Consell de
26 de febrer de 2014 sobre contractació Pública (ara en endavant, Directiva
Europea 24/2014) i a la Llei 40/2015, de 1 d‟octubre, de règim jurídic del Sector
Públic.

4.- Règim jurídic
Les contractacions que s'han de dur a terme es tipifiquen com a contractes de
caràcter privat, de conformitat amb el que estableix l‟article 20 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
L‟empresa Multimèdia de les Illes Balears, SA, malgrat ser una entitat de dret privat,
es pot qualificar de poder adjudicador conforme l‟establert a l‟article 3.3 del
TRLCSP:
“Els poders adjudicadors són tots els altres ens, organismes o entitats amb
personalitat jurídica pròpia diferents dels expressats a la lletra a) (les
administracions públiques) que hagin estat creats específicament per satisfer
necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre
que un o diversos subjectes que s'hagin de considerar poder adjudicador d'acord
amb els criteris d'aquest apartat 3 en financin majoritàriament l'activitat, en
controlin la gestió, o nomenin més de la meitat dels membres del seu òrgan
d'administració, direcció o vigilància.”
El fet que Multimèdia de les Illes Balears, SA tengui la consideració de poder
adjudicador, malgrat no ser Administració pública, implica que ha de sotmetre la
seva actuació en matèria de contractació a l‟establert en el TRLCSP quan hagi de
realitzar contractes subjectes a regulació harmonitzada, amb les especialitats
previstes a l‟article 190 de l‟esmentada norma.
En la resta de contractes onerosos, la seva actuació estarà sotmesa a les presentes
instruccions de conformitat amb l‟indicat a l‟article 191 del TRLCSP, aplicant
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només supletòriament el TRLCSP i, en el seu cas, les restants normes de Dret
administratiu o de Dret privat, segons correspongui a la naturalesa de la llacuna.

5.- Llibertat de pactes
Multimèdia de les Illes Balears podrà incloure qualsevol pacte, clàusula i condició
sempre que no siguin contràries a l‟interès públic, a l‟ordenament jurídic i als
principis de bona administració (art. 25 TRLCSP).

6.- Preu
6.1. El preu haurà de ser cert o establir-se el mode de determinar-lo i haurà
d‟expressar-se amb euros.
6.2. El preu podrà determinar-se en preus unitaris o a tant alçat.
6.3. Podran establir-se en el plec clàusules de revisió o actualització del preu de
conformitat amb els articles 89 a 94 del TRLCSP.
6.4. Podran establir-se en el plec clàusules de penalització per incompliment.
6.5. El valor estimat dels contractes es determinarà segons l‟establert a l‟article 88
del TRCSP.
6.6. El règim de pagament serà determinat en el plec o en el contracte dintre dels
límits establerts a la normativa aplicable.

7.- Durada del contracte i pròrroga
7.1. La durada del contracte celebrat per Multimèdia haurà d‟establir-se tenint en
compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del finançament i la
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les mateixes.
7.2. El contracte podrà preveure una o vàries pròrrogues, sempre que les seves
característiques es mantinguin inalterables durant el període de duració d‟aquestes i
que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte
la durada màxima del contracte incloent els períodes de pròrroga.
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7.3. La pròrroga s‟acordarà per l‟òrgan de contractació i serà obligatori per a
l‟adjudicatari, llevat que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que
pugui produir-se el consentiment tàcit entre les dues parts (art. 23 del TRLCSP).
8.- Òrgans de contractació
De conformitat amb els Estatuts de la societat anònima i els apoderaments
atorgats, la competència per a la contractació de béns i serveis l‟exerceixen, de
manera compartida, el director gerent i el Consell d‟Administració.
 Per a contractes amb un pressupost de licitació fins a 60.000 euros (IVA
inclòs), el Director gerent.
 Per a contractes amb un pressupost de licitació entre 60.000,01 euros (IVA
inclòs) i 200.000,00 euros (IVA inclòs), el Director gerent amb el vist-i-plau
previ del Secretari General de la Vicepresidència i Conselleria d‟Innovació,
Recerca i Turisme.
 Per a contractes amb un pressupost de licitació superior a 200.000,01 euros
(IVA inclòs), el Consell d'Administració de la societat.

9.- Àmbit d’aplicació
Les presents instruccions internes de contractació seran de aplicació als contractes
de Multimèdia de les Illes Balears que no estan subjectes a regulació harmonitzada, i
que són els següents:
 Els contractes relacionats a l‟article 13.2 del TRLCSP.
 Els contractes d‟obra el valor estimat del qual no iguali o superi els
5.225.000€ (IVA no inclòs).
 Els contractes de subministrament el valor estimat del qual no iguali o superi
els 209.000€ (IVA no inclòs).
 Els contractes de serveis especificats a l‟Annex XIV de la Directiva Europea
24/2014, el valor estimat del qual no iguali o superi els 750.000€ (IVA no
inclòs).
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 Els restants contractes de serveis (de conformitat amb l‟Annex II del TRLCSP i
de la Directiva Europea 24/2014), el valor estimat del qual no iguali o superi
els 209.000€ (IVA no inclòs).
Aquests llindars s‟entendran modificats d‟acord amb les disposicions que a l„efecte
es dictin per la Comissió Europea i es publiquin per Ordre del Ministeri d‟Hisenda.

Afectarà a aquells contractes que per raó de l‟entitat contractant, el seu tipus i la
seva quantia, no es troben sotmesos a regulació harmonitzada, seguint les
disposicions de l‟article 191 del TRLCSP, garantint l‟efectivitat dels principis
reguladors de la contractació, principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no discriminació.
L‟article 191 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu a
l‟adjudicació dels contractes que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada,
disposa el següent:
“En l‟adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada seran
d‟aplicació les següents disposicions:
a) L‟adjudicació estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
b) Els òrgans competents de les entitats a què es refereix aquesta secció aprovaran
unes instruccions, d‟obligat compliment en l‟àmbit intern de les mateixes, en les
quals es regulin els procediments de contractació de forma que quedi garantida
l‟efectivitat dels principis enunciats a la lletra anterior i que el contracte és adjudicat
a qui presenti l‟oferta econòmicament més avantatjosa. Aquestes instruccions han
de posar-se a disposició de tots els interessats en participar en els procediments
d‟adjudicació de contractes regulats per elles, i publicar-se en el perfil del
contractant de l‟entitat.
c) S'entendran complertes les exigències derivades del principi de publicitat amb la
inserció de la informació relativa a la licitació dels contractes l'import dels quals
superi els 50.000 euros en el perfil del contractant de l'entitat, sense perjudici que
les instruccions internes de contractació puguin arbitrar altres modalitats,
alternatives o addicionals, de difusió.”
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Les presents instruccions es dicten en compliment de l‟establert a l‟article 191 del
TRLCSP i tenen per objecte regular els procediments d‟adjudicació dels contractes
no subjectes a regulació harmonitzada per assegurar que els mateixos s‟ajusten als
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no
discriminació, així com que la adjudicació recau sobre l’oferta econòmicament més
avantatjosa.

Aquests principis comporten les següents exigències:
Principi de publicitat: Es concreta en l‟aplicació, en benefici de tot licitador
potencial, de mitjans de difusió o divulgació adequats i suficientment accessibles,
que proporcionen informació contractual de Multimèdia.
Principi de transparència: Es compleix mitjançant la difusió o divulgació de
l‟informació del contracte, abans de la seva adjudicació, amb una informació
adequada que permeti a qualsevol licitador potencial manifestar el seu interès de
participar en la licitació, i es manté d‟igual forma respecte a la resta de licitadors.
Implica que tots els participants puguin conèixer prèviament les normes aplicables al
contracte que es pretengui adjudicar, així como tenir la seguretat de que s‟apliquin
d‟igual forma.
Principi de confidencialitat: Multimèdia es compromet a no divulgar informació
facilitada pels candidats i designada por aquests com a confidencial, sempre que
existeixin causes justificades pel mateix, i en particular, secrets tècnics o comercials i
aspectes confidencials de les ofertes. Així mateix els empresaris hauran de respectar
el caràcter confidencial de l‟informació, designada com a tal o que per la seva
naturalesa hagi de ser tractada com a tal, a la que tinguin accés per a l‟execució del
contracte.
Principi d’igualtat i no discriminació: Multimèdia, en els documents integrants de
cada expedient de contractació, observarà, al establir l‟objecte del contracte, una
redacció no discriminatòria, sense fer referència a la fabricació de procedència,
marques, patents, tipus, origen o producció concrets, llevat que una referència de
d‟aquest tipus justifiqui i vagi acompanyada de la menció “equivalent” (101.8 del
TRLCSP). Així mateix, els terminis que s‟estableixin a les empreses candidates seran
adequats per a permetre a les empreses a procedir a una avaluació adequada i
presentar una oferta i si se lis exigeix presentació de certificats, títols i altre tipus de
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documentació justificativa a empreses d‟estats membres de l‟Unió Europea, haurà
d‟adaptar-se de conformitat amb el principi de reconeixement mutu de títols,
certificats i diplomes. Quan concorrin més d‟un proveïdor, Multimèdia garantirà
que tots disposin de la mateixa informació i en les mateixes condicions.
Principi de concurrència. Multimèdia adoptarà les mesures addicionals necessàries
que facilitin l‟accés i la participació de potencials licitadors, obrint el mercat a la
competència, amb l‟objecte d‟adjudicar el contracte a l‟oferta econòmicament mes
avantatjosa. (avisos per mitjans electrònics o telemàtics a proveïdors coneguts i/o
potencials i altres)

Per tot això, aquestes instruccions són d‟aplicació als contractes onerosos celebrats
per Multimèdia, exceptuant: els definits a l‟article 4 del TRLCSP, i els contractes
subjectes a regulació harmonitzada definits a la Directiva Europea 24/2014 i definits
als articles 13 i concordants del TRLCSP (a aquests se‟ls aplicarà l‟exposat a l‟article
190 del TRLCSP).

10.- Tipus de Contractes
Les instruccions de contractació regulen les necessitats contractuals que podran ser
utilitzades per Multimèdia de Les Illes Balears, SA.
En els imports i quanties senyalades està exclòs l‟IVA i es fixen tenint com a
referència el TRLCSP.
A) Contractes menors (article 138 TRLCSP). Contractes d‟import inferior a
50.000€ quan es tracti de contractes d‟obres, o a 18.000€, quan es tracti de
qualsevol altre tipus de contractes.
Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol candidat amb
capacitat d‟obrar i que compti amb l‟habilitació professional necessària per realitzar
la prestació.
En aquests contractes, l‟expedient només constarà de l‟aprovació de la despesa i la
factura corresponent, llevat en els d‟obra, que serà necessari comptar amb el
pressupost de l‟obra i el projecte, quan normes específiques així ho requereixin (art.
111 TRLCSP).
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Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ser objecte
de pròrroga. En el cas que es prevegi una durada superior a aquest termini, sigui
quina sigui la quantia, s‟ha d‟acudir al procediment de contractació que pertoqui
(negociat, obert, etc.).

B) Contracte d’obres (article 6 TRLCSP). Per obra s‟entén el resultat d‟un conjunt
de treballs de construcció o d‟enginyeria civil, que tengui per objecte un bé immoble.
El contracte per obra, en definitiva, ha de respondre a les necessitats específiques
per l‟entitat contractant, podent incloure, a més, la redacció del corresponent
projecte.
Tota adjudicació d‟un contracte d‟obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió,
aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb precisió l‟objecte
del contracte. En tot cas, s‟exigirà que el projecte tengui el contingut mínim previst a
l‟article 123 del TRLCSP. A l‟autor del projecte se li podrà exigir l‟oportuna
responsabilitat, de conformitat amb els termes establerts als articles 310 a 312 del
TRLCSP. La contractació conjunta del projecte i de l‟execució de les obres serà
excepcional i estarà motivada per l‟òrgan de contractació de Multimèdia de les Illes
Baleares, seguint la recomanació establerta a l‟article 124.1 del TRLCSP.

C) Contracte de subministrament (art. 9 TRLCSP). Tenen per objecte l‟adquisició
d‟una pluralitat de béns d‟inversió i/o consum, l‟arrendament financer o
l‟arrendament amb o sense opció de compra de productes o béns mobles. El
lliurament de béns pot incloure o no, amb caràcter accessori, treballs de col·locació
i instal·lació. Igualment, s‟inclouen els contractes que tenen per objecte l‟adquisició i
l‟arrendament d‟equips i sistemes de telecomunicacions o per el tractament de la
informació, els seus dispositius i programes, i la cessió del dret d‟ús d‟aquestes
dades darreres, a excepció dels contractes d‟adquisició de programes d‟ordinador
desenvolupats a mida, que es consideraran contractes de serveis. Finalment,
entrarien en aquesta categoria aquells contractes que tinguin per objecte la
fabricació de coses que hagin de ser elaborades conforme les característiques
peculiars fixades prèviament per Multimèdia, també quan aquesta s‟obligui a
aportar, total o parcialment, els materials precisos.
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D) Contractes de serveis (article 10 TRLCSP i annex II). Són prestacions consistents
en desenvolupar una activitat o dirigides a l‟obtenció d‟un resultat distint d‟una
obra o un subministrament.

E) Contractes mixts (article 12 TRLCSP). Quan un contracte contengui prestacions
corresponents a un altre o uns altres de distinta classe, per exemple
subministrament i una prestació de serveis, s‟atendrà en tot cas, per a la
determinació de les normes que s‟hagin d‟observar en la seva adjudicació, al
caràcter de la prestació que tingui més importància des del punt de vista econòmic.
D‟acord amb l‟establert a l‟article 25 del TRLCSP, només es podran fusionar
prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt quan es
trobin directament vinculades entre sí i mantinguin relacions de complementarietat
que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional dirigida a la
satisfacció d‟una determinada necessitat o a la consecució d‟un fi institucional propi
de Multimèdia.

F) Contractes sotmesos a regulació harmonitzada. A l‟hora de definir si és un
contracte harmonitzat s‟ha d‟estar al que es determina al TRLCSP (art. 13 a 17) i a
la Directiva Europea 24/2014 (art. 1 a 17).
Serà d‟aplicació a aquests contractes el règim previst a l‟article 190 del TRLCSP, això
és, submissió a la regulació prevista per a l‟adjudicació dels contractes de les
administracions públiques amb les especialitats recollides en l‟article 1 de l‟esmentat
article. La regulació d‟aquest procediment queda fora de l‟àmbit d‟aplicació de les
presents instruccions.
Per tant, s‟inclouen en aquesta modalitat de contractació, els següents:
a. Contractes d‟obres. Quan el valor estimat sigui igual o superior a 5.225.000
€. Aquesta regla serà d‟aplicació inclús quan l‟obra es liciti per lots.
Només es podran exceptuar lots de valor inferior a 1.000.000 €, sempre que
el total dels mateixos, així fraccionats, no superi el 20 per cent del total de la
licitació.
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b. Contractes de subministrament. Quan el valor estimat sigui igual o superior
a 209.000 €. Aquesta regla serà d‟aplicació inclús quan el subministrament
es liciti per lots.
Nomes es podran exceptuar els lots que no superin els 80.000 €, sempre que
el total d‟aquells, així fraccionats, no excedeixi del 20 per cent del valor
acumulat de la totalitat dels mateixos.
c. Contractes de serveis. Quan es tracti d‟un servei dels especificats a l‟Annex II
del TRLCSP, el valor estimat del qual sigui igual o superior a 209.000 € (o
750.000€ en el cas dels serveis de l‟Annex XIV de la Directiva Europea
24/2014), o quan es tracti d‟un servei no exclòs expressament per la
Directiva Europea 24/2014. Aquesta regla serà d‟aplicació inclús quan el
servei es liciti per lots.
Només es podran exceptuar els lots que no superin els 80.000 €, sempre que
el total d‟aquells, així fraccionats, no excedeixi del 20 per cent del valor
acumulat de la totalitat dels mateixos.
A l‟article 13.2 del TRLCSP s‟estableixen els supòsits de contractes que no es
consideren subjectes a regulació harmonitzada. Concretament, i atès l‟objecte social
de Multimèdia, cal comentar l‟establert a l‟article 13.2.e) del TRLCSP “...No es
consideren subjectes a regulació harmonitzada, qualsevol que sigui el seu valor
estimat, els contractes següents: e) Aquells l‟objecte principal dels quals sigui
permetre als òrgans de contractació la posada a disposició o l‟explotació de xarxes
públiques de telecomunicacions o el subministrament al públic d‟un o més serveis
de telecomunicacions.”

11.- Necessitat i idoneïtat del contracte.
Amb caràcter general i per documentar la racionalitat i consistència de la
contractació, l‟expedient de contractació s‟iniciarà amb una memòria justificativa
(fitxa del contracte o sol·licitud de despesa) a on consti la naturalesa i extensió de
les necessitats que es pretenguin cobrir mitjançant el contracte projectat, així com
l‟idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer aquelles que han de ser
determinades amb precisió, juntament amb un estudi econòmic del valor estimat
del contracte.
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12.- Publicitat: Perfil del contractant
L‟anunci es realitzarà a través d‟Internet mitjançant la seva inserció en el perfil del
contractant. No obstant això, quan Multimèdia de les Illes Balears, SA ho consideri
oportú podran realitzar-se anuncis complementaris en els mitjans que s‟estimin
oportuns (diaris de major difusió, butlletins oficials, etc.) sent en aquest cas les
despeses de publicitat a càrrec de l‟adjudicatari del contracte.
D‟acord amb el que s‟estableix a l‟article 191.c TRLCSP, s‟entendran complides les
exigències derivades del principi de publicitat en la inserció d‟informació relativa a la
licitació dels contractes l‟import dels quals superi els 50.000 euros en el perfil del
contractant de l‟entitat, amb l‟excepció del previst en els articles per al procediment
negociat 169 a 178 del TRLCSP.
L‟anunci de la licitació inclourà, al menys:
a. Identificació de l‟expedient de licitació.
b. Plecs o documents descriptius aprovats, així com qualsevol documentació
complementària. Aquests documents inclouran, necessàriament, els criteris de
valoració de les sol·licituds i la forma d‟obtenir la puntuació corresponent i
l‟admissibilitat de millores, així com el procediment elegit per a l‟adjudicació.
c. Termini i lloc de presentació d‟ofertes.

13.- Responsable del contracte
L‟òrgan de contractació, d‟acord amb el previst a l‟article 52 del TRLCSP, podrà
designar un responsable del contracte, al qual correspondrà supervisar l‟execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d‟assegurar
la correcta realització de la prestació pactada.

14.- Contingut mínim dels plecs
Per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, amb l‟excepció dels
contractes menors, s‟elaboraran Plecs de condicions establint les característiques
bàsiques del contracte, incloent el règim d'admissió de variants i les modalitats de
recepció de les ofertes, requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica
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o professional, i mitjans de prova, els criteris d‟adjudicació i les garanties que
hauran de constituir, en el seu cas, els licitadors o l‟adjudicatari. Serà igualment
d‟aplicació per a aquests contractes, l‟establert a l‟article 120 TRLCSP, relatiu a
informació sobre condicions de subrogació en contractes de treball.
Així mateix, serà d‟aplicació el que s‟estableix a l‟Acord del Consell de Govern de 29
d‟abril de 2016, pel qual s‟estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de
caràcter social en la contractació de l‟Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el seu sector públic instrumental.

15. Capacitat i solvència de l’empresari
Els tercers que desitgin contractar amb Multimèdia hauran de tenir plena capacitat
d‟obrar, no estar incursos en cap de les causes de prohibició que es relacionen a
l‟article 60 del TRLCSP i acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica
d‟acord amb el que s‟estableixi per a cada contracte, en el seu cas, de conformitat
amb la classificació corresponent.

16.- Proposicions
El termini de recepció d‟ofertes, en els contractes no subjectes a regulació
harmonitzada, no serà inferior a quinze dies naturals comptats a partir de l'última
data de publicació. Aquest termini podrà reduir-se en cinc dies en el cas que el
procediment es declari d‟urgència. En els contractes d‟obres i de concessió d‟obres
públiques, el termini serà, com a mínim, de vint-i-sis dies (article 159.2 del TRLCSP).
Les proposicions dels interessats hauran d‟ajustar-se al previst en els Plecs de
condicions generals i particulars i la seva presentació suposarà l‟acceptació
incondicionada de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap exempció.
Les proposicions hauran de presentar-se en dos, tres o quatre sobres degudament
identificats conformement al següent:
-

Sobre 1: Documentació general.

-

Sobre 2: Proposició econòmica assenyalant-se, com a partida
independent, l‟Impost sobre el Valor Afegit
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-

Sobre 3: Proposició tècnica dels criteris avaluables mitjançant fórmules.

-

Sobre 4: Proposició tècnica dels criteris avaluables mitjançant judicis de
valor.

Multimèdia de les Illes Balears, SA respectarà la igualtat dels licitadors i la
transparència en el procediment, sense que es puguin admetre ofertes presentades
fora de termini.
De la mateixa manera l‟obertura de les ofertes es farà de forma simultània, un cop
acabat el termini de licitació.
El resultat del procés de selecció del contractista es notificarà als licitadors
mitjançant la seva publicació en el perfil del contractant.

17.- Garanties
Multimèdia, de conformitat amb allò que disposa l‟article 103 del TRLCSP, podrà,
si ho estima convenient, exigir la prestació d‟una garantia als licitadores o candidats,
per respondre del manteniment de les seves ofertes fins a l‟adjudicació provisional i,
en el seu cas, definitiva del contracte.
També podrà exigir garanties a l‟adjudicatari per assegurar la correcta execució de la
prestació.
L‟import de la garantia, així como el règim de la seva devolució o cancel·lació seran
establerts per Multimèdia, atenent a les circumstàncies i característiques del
contracte. Les garanties podran adoptar qualsevol de les formes previstes a l‟article
96 del TRLCSP.
En el plec de condicions particulars o a l‟anunci de licitació es faran constar les
garanties que sigui precís prestar, el seu import i les modalitats admeses, així com les
condicions de subrogació en contractes de treball, si fos precís. També es fixaran les
penalitats per incompliment o retard en l‟execució del contracte.
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18.- Procediments i formes d’adjudicació
D‟acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els contractes
no subjectes a regulació harmonitzada se subjecten a les disposicions de caràcter
general per a tot el sector públic, establertes en el Títol preliminar, en el Llibre
Primer, en el Llibre Segon i en el Llibre Tercer de l‟esmentada Llei.
Independentment del compliment dels requisits generals aplicables a tots els
procediments d‟adjudicació, cadascun d‟ells es concreta en el següent:
A) Procediment obert (art. 157 a 161 TRLCSP). Conforme al procediment obert
(article 157 del TRLCSP), tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, el termini de presentació
de proposicions no serà inferior a 15 dies naturals, comptats des de la publicació de
l‟anunci del contracte. No obstant això, en els contractes d‟obres el termini mínim
serà de 26 dies naturals.
L‟obertura de proposicions s‟haurà d‟efectuar en el termini màxim d‟un mes des de
la finalització de la data de recepció i el termini per a l‟adjudicació provisional no
podrà excedir de dos mesos des de l‟obertura de les proposicions. De no produir-se
l‟adjudicació dins dels terminis senyalats, els licitadors tindran dret a retirar la seva
proposició.

B) Procediment restringit (art. 162 a 168 TRLCSP). Només poden presentar
proposicions aquells candidats que, en la seva sol·licitud i en atenció a la seva
solvència, siguin seleccionats per l‟òrgan de contractació. En aquest procediment
està prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o
candidats.
Amb caràcter previ a l‟anunci de licitació, l‟òrgan de contractació haurà d‟haver
establert els criteris objectius de solvència, d‟acord amb als quals elegirà els
candidats que seran convidats a presentar proposicions. L‟òrgan competent fixarà el
número mínim de candidats als quals convidarà a participar en el procediment, que
no podrà ser inferior a cinc.
L‟òrgan de contractació podrà, igualment, fixar el número màxim de candidats als
quals convidarà a presentar oferta.
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Els criteris objectius i no discriminatoris, d‟acord amb els quals se seleccionaran els
candidats, així com el número mínim i, en el seu cas, el número màxim d‟aquells als
quals es convidarà a presentar proposicions, s‟indicaran a l‟anunci de licitació.
Els candidats interessats tindran un termini màxim de 15 dies naturals, des de la
publicació de l‟anunci de licitació, per presentar les seves sol·licituds per ser
seleccionats.
Una vegada rebudes les sol·licituds, l‟òrgan de contractació, un cop comprovada la
personalitat i solvència dels sol·licitants, seleccionarà aquells que hagin de passar a
la següent fase, als quals convidarà, simultàniament i per escrit, a presentar les seves
proposicions en un termini, que no serà inferior a 15 dies naturals. La invitació als
candidats contendrà, com a mínim, la informació prevista a l‟article 166 del
TRLCSP.
L‟adjudicació es regirà per les mateixes regles que el procediment obert.

C) Procediment negociat (art. 169 a 178 TRLCSP)
C.1) Procediment negociat sense publicitat
Quan el valor estimat del contracte es trobi dins els límits establerts a continuació,
Multimèdia convidarà a tres empreses suficientment capacitades del sector de
l'activitat relacionada amb l'objecte del contracte, a presentar una oferta. A la vista
de les ofertes, Multimèdia adjudicarà el contracte al licitador justificadament
proposat pel departament tècnic proposant del contracte després de negociar les
condicions del mateix.
Quanties:
-

Obres: valor estimat inferior a 200.000 euros.

-

Resta de contractes: inferior a 60.000 euros.

Requisits:
-

S‟haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a tres empreses.
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-

No és necessari realitzar publicitat de la licitació, si bé es publicarà
l‟adjudicació del contracte en el perfil del contractant (art. 177.2 del
TRLCSP).

-

En els procediments negociats sense publicitat es justificarà la concurrència
mitjançant l‟arxiu a l‟expedient de les propostes sol·licitades, les ofertes
rebudes, l‟acord d‟adjudicació i la factura, no sent precisa la subscripció. No
obstant això, hi haurà d'haver una memòria de la necessitat i idoneïtat, així
com un estudi econòmic del valor estimat del contracte.

-

Obligatori realitzar plecs si supera els 18.000 euros.
En aquests casos, llevat de circumstàncies excepcionals i en qualsevol cas,
sempre que el valor estimat del contracte excedeixi de 18.000 euros,
Multimèdia elaborarà el corresponent plec de condicions tècniques,
administratives i de contractació, que hauran de servir com a base per a
l‟adjudicació del contracte.
Així mateix es tramitarà com a procediment negociat els mateixos supòsits en
els quals el TRLCSP exceptua de publicitat el procediment de licitació per a
les administracions públiques. Concretament, es tramitaran per aquesta via
aquells contractes que per raons tècniques, artístiques o per motius
relacionats amb la protecció dels drets d‟exclusiva, el contracte només pugui
ser encomanat a un empresari determinat.

C.2) Procediment negociat amb publicitat
Quan el valor estimat del contracte es trobi dins els límits establerts a continuació,
Multimèdia adjudicarà el contracte al licitador justificadament elegit pels
responsables competents després d‟efectuar consultes amb diversos candidats i
negociar les condicions del contracte amb un o varis d‟ells, sent obligatori
l‟elaboració del corresponent plec de condicions tècniques, administratives i de
contractació, i publicant-se la informació relativa a la licitació en el perfil del
contractant.
Quanties:
-

Obres: valor estimat superior o igual a 200.000 euros a inferior a 1.000.000
euros.
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-

Resta de contractes: valor estimat superior o igual 60.000 euros a inferior a
100.000 euros.

Requisits:
-

Es publicarà la licitació al perfil del contractant.

-

En el procediment simplificat amb publicitat, l‟adjudicació recaurà en el
licitador justificadament elegit pels responsables competents després
d‟efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del
contracte amb un o varis d‟ells.

-

Aquest procediment simplificat serà objecte de publicitat, per la qual cosa
serà possible la presentació d‟ofertes amb concurrència per qualsevol
empresari interessat.

-

Obligatori realitzar plecs.

En cas que per la quantia del contracte hi hagués plec de condicions particulars, els
aspectes econòmics i tècnics que, en el seu cas, hagin de ser objecte de negociació es
determinaran en el mateix.
En els contractes d‟obra es pot acudir a aquest procediment en els supòsits
contemplats a l‟art. 171 del TRLCSP, que permet la seva aplicació amb caràcter
general a obres de valor estimat inferior a 1.000.000 €.
En els contractes de subministrament es podrà recórrer a aquest procediment quan
es compleixin les condicions establertes a l‟article 173 del TRLCSP, que permet el
seu és quan el seu valor estimat sigui inferior a 100.000 €.
En els contractes de serveis es podrà recórrer a aquest procediment, quan es
compleixin les condiciones establertes a l‟article 174 del TRLCSP, que admet la seva
utilització quan el seu valor estimat sigui inferior a 100.000 €.
En els demés contractes també es podrà acudir al procediment negociat, quan el seu
valor estimat sigui inferior a 100.000 € o s‟hagin produït les circumstàncies previstes
a l‟article 175 del TRLCSP.
Multimèdia, també recorrerà al procediment negociat, però amb sol·licitud d‟una
única oferta, quan:
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a) No existeixi un altre proveïdor en el mercat que presti el servei que es
demanda i així es justifiqui a l‟expedient.
b) Malgrat que hi hagi altres proveïdors en el mercat existeixin causes
objectives per a no sol·licitar-li ofertes, havent de justificar-se a l‟expedient.
c) Quan el servei o subministrament contractat s‟emmarqui en una activitat
o projecte realitzat per a un beneficiari o col·laborador-client que
consideri que el proveïdor ha de ser un concret per causes objectives.
Aquesta circumstància ha de ser comunicada por escrit a Multimèdia, al
mateix temps que se justifica i requereix la necessitat d‟acudir a aquest
proveïdor en concret.

D) Adjudicació directa. Es pot utilitzar en els contractes menors, que són els
d‟import inferior a 50.000 €, quan es tracta de contractes d‟obra, o a 18.000 €, en
qualsevol altre tipus de contracte.

E) Acord marc. Multimèdia podrà concloure acords marc amb un o varis candidats
amb la finalitat de fixar condicions a què s‟hauran d‟ajustar els contractes que
pretengui adjudicar, durant un període de temps no superior a 4 anys.
El recurs a aquest instrument no es pot efectuar de forma abusiva o de manera que
la competència es vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. Quan l‟acord es
conclogui amb varis candidats, el número d‟aquests haurà de ser, al menys, de tres.
Per a la celebració de l‟acord marc se seguiran les normes de procediment que
corresponguin (obert, restringit, negociat o adjudicació directa).

19.- Execució dels contractes
19.1. Penalitzacions:
1. Els plecs o el document contractual podrà preveure penalitats per al cas de
compliment defectuós de la prestació objecte del mateix o per al supòsit
d‟incompliment dels compromisos o de les condicions especials d‟execució del
contracte que s‟haguessin establert conforme als articles 64.2 y 118.1 del TRLCSP.
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Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l‟incompliment i la
seva quantia no podrà ser superior al 10 per 100 del pressupost del contracte.
2. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a
la realització del mateix, així como dels terminis parcials assenyalats per a la seva
execució successiva.
3. La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
Multimèdia.
4. Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, Multimèdia podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per l‟imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu contractat.
L‟òrgan de contractació podrà acordar l‟inclusió en el plec de clàusules
administratives particulars d‟unes penalitats distintes a les enumerades en el
paràgraf anterior quan, atenent a les especials característiques del contracte, es
consideri necessari per a la seva correcte execució i així es justifiqui a l‟expedient.
5. Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per
100 del preu del contracte, l‟òrgan de contractació estirà facultat per a procedir a la
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de
noves penalitats.
6. Multimèdia tindrà la mateixa facultat a la que es refereix l‟apartat anterior
respecte a l‟incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan
s‟hagués previst en el plec de clàusules administratives particulars o quan la demora
en el seu compliment d‟aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de
complir el termini total.
7. Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert
l‟execució parcial de les prestacions definides en el contracte, Multimèdia podrà
optar, indistintament, per la seva resolució o per l‟imposició de les penalitats que,
per tals supòsits, es determinen en el plec de clàusules administratives particulars.
8. Les penalitats s‟imposaran per acord de l‟òrgan de contractació adoptat a
proposta del responsable del contracte si s‟hagués designat, que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quanties
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d‟abonar-se al contractista o
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sobre la garantía que, en el seu cas, s‟hagués constituït, quan no puguin deduir-se
de les esmentades certificacions.
20. Resolució dels contractes
20.1. Són causes de resolució del contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l‟extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del previst en l‟article
85 del TRLCSP.
b) La declaració del concurs o la declaració d‟insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) El mutu acord entre Multimèdia i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i
l‟incompliment del termini assenyalat en la lletra c) del l‟apartat 2 de l‟article 112
del TRLCSP.
e) La demora en el pagament per part de Multimèdia per termini superior a
l‟establert a l‟apartat 6 de l‟article 216 del TRLCSP o l‟inferior que s‟hagués fixat a
l‟empar del seu apartat 8.
f) L‟incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades
com a tals en el plecs o en el contracte.
g) L‟impossibilitat d‟executar la prestació en el termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de producció d‟una lesió greu a l‟interès públic de continuar-se
executant la prestació en aquells termes, quan no sigui possible modificar el
contracte conforme al disposat en el títol V del llibre I del TRLCSP.
h) Les establertes expressament en el contracte.
i) Les que s‟assenyalin específicament per a cada categoria del contracte en el
TRLCSP.
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20.2. Aplicació de les causes de resolució
1. La resolució del contracte s‟acordarà per l‟òrgan de contractació, d‟ofici o a
instancia del contractista, en el seu cas, seguint el procediment que s‟estableixi a les
normes de desenvolupament del TRLCSP.
2. La declaració d‟insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs,
l‟obertura de la fase de liquidació, donaran sempre lloc a la resolució del contracte.
En els restants casos, la resolució podrà instar-se per aquella part a la que no li sigui
imputable la circumstància que donés lloc a la mateixa, sense perjudici de l‟establert
a l‟apartat 7 d‟aquest punt.
3. Quan la causa de resolució sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del
contractista individual, Multimèdia podrà acordar la continuació del contracte amb
els seus hereus o successors.
4. La resolució per mutu acord domés podrà tenir lloc quan no concurreixi altra
causa de resolució que sigui imputable al contractista, i sempre que raons d‟interès
públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte.
5. En cas de declaració de concurs i mentre no s‟hagi produït l‟obertura de la fase de
liquidació, Multimèdia potestativament continuarà el contracte si el contractista
prestés les garanties suficients a judici d‟aquella per a la seva execució.
6. En el supòsit de demora a que es refereix la lletra e) de l‟apartat anterior, si les
penalitats a que donessin lloc la demora en el compliment del termini aconseguís un
múltiple del 5 per cent de l‟import del contracte, s‟estarà al dispost a l‟article 212.5
del TRLCSP.
7. L‟incompliment de les obligacions derivades del contracte per part de Multimèdia
originarà la resolució d‟aquell tan sols en els casos previstos en el TRLCSP.

20.3. Efectes de la resolució.
1. Quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les parts
s‟acomodaran al vàlidament estipulat per elles.
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2. L‟Incompliment per part de Multimèdia de les obligacions del contracte
determinaran per aquella, amb caràcter general, el pagament del danys i perjudicis
que per aquesta causa s‟irroguen al contractista.
3. Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest
haurà d‟indemnitzar a Multimèdia del danys i perjudicis ocasionats. La
indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantía que, en el seu cas,
s‟hagués constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del
contractista en el que es refereix a l‟import que excedeixi del de la garantía
confiscada.
4. En tot cas, l‟acord de resolució contindrà pronunciament exprés sobre la
procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació d ela garantía que, en el ser
cas, s‟hagués constituït. Tan sols s‟acordarà la pèrdua de la garantía en el cas de
resolució del contracte per concurs del contractista quan el concurs hagués estat
qualificat com a culpable.
5. Quan la resolució s‟acordi per les causes recollides en la lletra g) de l‟article 223
del TRLCSP, el contractista tindrà dret a una indemnització del 9 per cent de
l‟import de la prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al
contractista.
6. Al temps d‟incoar-se l‟expedient administratiu de resolució del contracte per la
causa establerta en la lletra g) de l‟article 223 del TRLCSP, podrà iniciar-se el
procediment per a l‟adjudicació del nou contracte, si be la adjudicació d‟aquest
quedarà condicionada a la finalització de l‟expedient de resolució. S‟aplicarà la
tramitació d‟urgència a ambdós procediments.
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista quedarà obligat en la forma i
amb l‟abastament que determini l‟òrgan de contractació, a adoptar les mesures
necessàries per raons de seguretat o indispensables per evitar un greu trastorn al
servei públic o la ruïna del construït o fabricat. A falta d‟acord, la retribució del
contractista es fixarà a instància d‟aquest per l‟òrgan de contractació, una vegada
conclòs els treballs i prenent com a referència els preus que van servir de base per a
la celebració del contracte. El contractista podrà impugnar aquesta decisió davant
l‟òrgan de contractació que haurà de resoldre el que procedeixi en el termini de
quinze dies hàbils.
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21.- Remissió de contractes a la Sindicatura de Comptes
D‟acord amb l‟article 29 del TRLCSP, dins dels tres mesos següents a la
formalització del contracte, per a l‟exercici de la funció fiscalitzadora, Multimèdia
haurà de remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document
en el qual s‟hagi formalitzat el contracte, acompanyat d‟un extracte de l‟expedient
del que se derivi, sempre que la quantia del contracte excedi de 600.000 euros en
contractes d‟obres, de 450.000 euros en contractes de subministrament, i de
150.000 euros en els contractes de serveis.
Igualment se comunicarà a la Sindicatura de Comptes les modificacions, pròrrogues
o variacions de terminis, les variacions de preu i l‟import final, la nul·litat i la extinció
normal o anormal dels contractes indicats.

22.- Jurisdicció competent
L‟ordre jurisdiccional competent per conèixer de les qüestions relatives als
contractes que subscrigui i executi Multimèdia serà el civil, llevat de quan es tracti de
la preparació i adjudicació de contractes sotmesos a regulació harmonitzada, que
quedaran sota la jurisdicció contenciosa-administrativa.

23.- Vigència
La vigència de les instruccions internes de contractació començarà a partir de l‟1 de
gener de 2017.
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