PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ EL CONTRACTE DE SERVEIS DE GRUA
PER PROCEDIMENT OBERT
1. Objecte del contracte.a) Aquest contracte té per objecte la realització del servei de retirada de vehicles, d’acord
a la definició donada al punt 4 de l’Annex I del Real Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de
març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Vial (RDL 339/1990), de la via pública a requeriment de la Policia Local,
que obstaculitzin la circulació, l’entrada i sortida de guals permanents i altres supòsits
previstos regulats i previstos al RDL 339/1990, a l’Ordenança reguladora de l’ús,
aprofitament i circulació en vies i espais d’ús comunal d’aquest Ajuntament i demés
Ordenances municipals de l’Ajuntament de Marratxí que regulin i autoritzin la retirada de
vehicles per fer un ús indegut de la via pública.
b) Igualment forma part de l’objecte del contracte el desplaçament de vehicles quan per
raons d’emergència, urgència o necessitat de caràcter públic, que de forma imminent
hagin de ser desplaçats del lloc d’estacionament al lloc autoritzat més proper o que
determini la Policia Local.
c) Aquest servei ha de cobrir les 24 hores dels 365 dies de l’any, i l’adjudicatari s’haurà de
comprometre a prestar el servei en un temps màxim de 30 minuts des de la cridada de
sol·licitud per part de la Policia Local, per a qualsevol retirada dels vehicles relacionats a la
clàusula 5.a). En cap cas l’adjudicatari es pot negar a prestar el servei, excepte força
major, i en cas de no disposar de vehicles en aquell moment, haurà de contractar al seu
càrrec el servei d’un altre prestatari de servei de grua, a fi de realitzar el servei dins el
termini establert.
d) No obstant els vehicles susceptibles de ser qualificats com a vehicles abandonats i per
tant que es segueix expedient per a ser declarat vehicle que ha arribat a la fi de la vida
útil, seran retirats d’acord a la programació efectuada per la policia local i en un termini
màxim de 10 dies des de la recepció de la programació; a excepció dels urgents, per ser
susceptibles de crear perill, que hauran de ser retirats abans de les 24 hores laborables
següents a la notificació.
e) El trasllat dels vehicles serà sempre amb inici en el terme municipal de Marratxí i amb
destí al depòsit municipal de vehicles, ubicat a les dependències de la Policia Local del
Polígon de Can Rubiol de Marratxí o altre que pogués configurar-se durant el termini del
contracte com a dipòsit municipal de vehicles d’aquest ajuntament.
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2. Necessitats públiques i idoneïtat del contracte.
La present licitació es conseqüència de la necessitat de prestar el servei de retirada de
vehicles d’acord a la definició donada al punt 4 de l’Annex I del Real Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial (RDL 339/1990), de la via pública a
requeriment de la Policia Local, que obstaculitzin la circulació, l’entrada i sortida de guals
permanents i altres supòsits previstos regulats i previstos al RDL 339/1990, a l’Ordenança
reguladora de l’ús, aprofitament i circulació en vies i espais d’ús comunal d’aquest
Ajuntament i demés Ordenances municipals de l’Ajuntament de Marratxí que regulin i
autoritzin la retirada de vehicles per fer un ús indegut de la via pública l’Ajuntament de
Marratxí, atesa la manca de personal i material especialitzat propi, que pugui realitzar de
forma directa la prestació del servei objecte del present contracte.
3. Drets i obligacions de les parts.
a) Drets del contractista.
Sense perjudici dels drets inherents al present plec l’adjudicatari gaudirà en particular
dels següents drets:
i) Dret a l’abonament mensual del preu del servei prèvia presentació de la factura
corresponent; factura que serà visada pel cap de l’Àrea corresponent i
aprovada per Decret d’Alcaldia o Regidoria delegada en matèria de
contractació. El pagament de les factures s’efectuarà d’acord amb els
terminis i condicions establerts a la normativa vigent (TRLCSP).
ii) La facilitació de la prestació dels serveis contractats, així com la informació que
resulti necessària o convenient per tal d’assegurar l’eficaç prestació dels
mateixos.
iii) Dret a que l’Ajuntament interposi la seva autoritat, quan calgui, per a que sigui
respectat per tercers en la seva condició de contractista de serveis
municipals i evitant pertorbacions per tal d’acomplir normalment les seves
activitats contractuals.
iv) Dret a gaudir d’audiència amb caràcter previ a l’adopció de qualsevol mesura o
resolució que adopti l’Ajuntament en virtut de les facultats que li atorga la
normativa vigent i el present plec en matèria dels serveis regulats al present
contracte.
b) Obligacions del contractista.
A més de la prestació del servei objecte de contractació amb subjecció a la normativa
sectorial aplicable l’adjudicatari tindrà les següents obligacions:
i) Mantenir actualitzada i en vigor durant tot el període d’execució del contracte
de l’autorització administrativa per a la prestació del servei de grues.
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ii) Procedir a la retirada dels vehicles que, dintre del terme municipal de Marratxí,
li sigui requerit per part de la Policia Local.
iii) Atendre prioritàriament la sol·licitud de grua per part de la Policia Local de
Marratxí.
iv) Traslladar els vehicles des del lloc on sigui requerit fins a les dependències de la
Policia Local o el desplaçament al lloc més proper i indicat per la Policia
Local de Marratxí.
v) Lliurar una còpia de la minuta del servei prestat a l’agent de la Policia Local que
es trobi al lloc on s’ha sol·licitat el servei.
vi) Aportar la informació que, relacionada amb el servei objecte de contractació,
específicament li requereixi l’Ajuntament en qualsevol moment de la
vigència del contracte. Mensualment s’elaborarà i transmetrà a la inspecció
i control del contracte un resum del servei prestat.
vii) Acompliment de les determinacions que en qualsevol moment determini la
legislació vigent en matèria tributària, laboral i de seguretat social.
En aquest sentit, l’Ajuntament no tindrà relació jurídica, laboral o de
qualsevol índole respecte del personal al servei de l’adjudicatari, sent a
càrrec del contractista la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i
responsabilitats que poguessin derivar de la resolució del contracte.
viii)Acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per l’Ajuntament, el
compliment de les obligacions assumides com a conseqüència del
contracte, mitjançant l’exhibició de la documentació que se li sol·liciti,
reconeixent expressament als funcionaris que es designin per l’òrgan
municipal competent, el dret d’inspecció i comprovació als esmentats
efectes dels llibres, documents i arxius del contractista, per a l’exercici del
dret de supervisió del contracte així com de les instal·lacions en les quals es
realitzi el servei.
ix) Disposar a l’illa de Mallorca de la infraestructura necessària per a atendre els
serveis derivats de la present contracta.
x) Assumir els serveis que, amb caràcter especial o extraordinari, pugui requerir
l’Ajuntament sempre que es trobin relacionats amb els que constitueix
l’objecte del contracte.
xi) Disposar de les instal·lacions, equips i material necessari per a la prestació del
servei contractat.
xii) Respondre dels danys i perjudicis causats en els béns i persones, tant
municipals com de tercers, inclosos els danys a vehicles i objectes en
dipòsit, com a conseqüència de la prestació de la totalitat dels serveis
objecte del present contracte. Als efectes de donar compliment a la present
obligació el contractista haurà de formalitzar una pòlissa d’assegurança
respecte dels riscos derivats del present contracte, assegurança que en tot
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cas tindrà una cobertura mínima de 60.000 € per responsabilitat civil
genèrica.
xiii)Obeir les normes de règim interior que pugui dictar l’Ajuntament en matèries
de la seva competència per a l’assegurament i eficàcia dels serveis objecte
de contractació.
xiv) L’adjudicatari es compromet a la més estricta i absoluta confidencialitat i
reserva sobre la informació a la qual tingui accés i coneixement en virtut de
l’execució del contracte i, en especial, sobre les dades de caràcter personal,
que no es podran copiar ni utilitzar per una finalitat distinta a la prevista al
present plec i que s’hauran de retornar o destruir totalment a la finalització
del contracte, de conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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