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1. OBJECTE DEL PLEC

És competència de la Regidoria d’Infraestructures i Accessibilitat 
la planificació, execució, conservació i, si escau, explotació 
d’infraestructures i equipaments públics en l’àmbit municipal.

En exercici d’aquesta competència els serveis tècnics de la Regidoria 
redacten molt diversa documentació tècnica que inclou valoracions, 
estudis de viabilitat, documents projectuals a nivell d’estudis previs, 
avantprojectes i projectes d’execució, documents urbanístics 
com plans especials, etc., tant a iniciativa del propi Departament 
d’Infraestructures com apetició d’altres regidories municipals: Cultura, 
Educació, Mobilitat i Urbanisme.

Els mitjans humans i dotació d’eines tecnològiques del Departament 
són limitats mentre que la càrrega de treball i la seva complexitat 
és extensa i creixent, per tant es fa necessària la contractació d’un 
suport extern per a la redacció de projectes com el qual ens ocupa. 
En el present document es delimita l’abast de la prestació a contractar, 
descrivint els treballs concrets a realitzar, amb detall del seu contingut 
mínim.

S’inclou també la descripció dels documents i informació que el 
Departament d’Infraestructures i Accessibilitat posa a la disposició 
del Contractista. Amb l’excepció d’aquesta documentació, serà 
a compte del Contractista la realització de qualsevol altre treball 
necessari per aconseguir l’objecte del contracte, a excepció dels 
assajos tècnics que s’acreditin com a necessaris.

El present document es considerarà integrat en la seva totalitat en el 
de Condicions Econòmiques i Administratives particulars del contracte, 
d’acord amb la normativa vigent.

AJUNTAMENT DE PALMA                                                                                                                         
ÀREA DELEGADA D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 
Camí dels Reis, núm. 400, 07120 Palma, tel. 971 76 48 00                                                       

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present contracte és la contractació per part de l’Àrea 
d’Infraestructures i Accessibilitat dels serveis d’assistència tècnica per 
a la redacció del Projecte d’execució d’espais lliures públics, vials i 
passatges de vianants de Son Dameto (Son Dameto Verd). 

El projecte forma part d’una sèrie d’iniciatives engegades per 
l’Ajuntament per tal de millorar la qualitat dels espais públics i 
l’accessibilitat  del barri de Son Dameto, promoure la regeneració de 
la xarxa existent ,de gran potencialitat, de passatges públics i estimular 
els itineraris de vianants interns del barri. Es tracta d’afavorir la creació 
d’espais atractius i d’oportunitat per tal d’entregar a la ciutat racons 
inesperats i accessibles per a tothom.

Interessa un projecte que potenciï les connexions peatonals, 
l’accessibilitat i la mobilitat no motoritzada prenent les mesures urbanes 
necessàries per a la seva millora.
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3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

3.1. ÀMBIT DEL PROJECTE

L’àmbit del projecte és tot el barri de Son Dameto delimitat com a 
zona estadística de Palma, és a dir, l’espai comprès entre els següents 
vials: Via de Cintura a nord-oest, Sa Vileta i Pasqual Ribot anord-est, 
Sant Ferran a sud-est i Llibertat , Dragonera i Son Rapinya a sud-oest.

3.2. ANTECEDENTS. ESTAT ACTUAL

3.2.1. Descripció i antecedents

El barri de Son Dameto, tal com figura delimitat com a zona estadística 
de Palma, es configura en planta aproximadament com un 
trapezoide allargat on els costats més llargs són les seves cares nord-
est i sud-oest. Es caracteritza per un teixit urbà peculiar, discontinu i 
no ortogonal, que, adaptant-se a la topografia existent, presenta uns 
vials de traçat sinuós, amb una certa jerarquia i amb nombrosos culs-
de-sac. Una altra característica peculiar de la urbanització de Son 
Dameto, que la diferencia de qualsevol altra de Palma, és l’extensa 
xarxa de vials o passatges públics exclusivament de vianants, que 
transita fonamentalment per l’interior de les illetes. La discontinuïtat 
viària rodada, que sembla obeir a l’idea de crear vials tranquils i de 
caràcter fonamentalment residencial, es troba només parcialment 
compensada per la possibilitat de continuïtat dels passatges de 
vianants.

El barri es troba limitat al nord-oest per la barrera de la via de cintura i  a 
la resta del perímetre  per importants vials urbans de gran trànsit rodat 
que representen també notables barreres al pas de vianants. Tot el barri 
es troba dividit en dues peces o subbarris pel carrer Joan Ripoll i Trobat, 
que és l’únic vial rodat transversal que uneix els dos costats llarguers 
dels barri. Aquest carrer ample i sinuós i amb importants canvis de 
rasant constitueix de fet un tram de l’artèria urbana de circumvalació 
interior de la ciutat i, per tant, representa per ell mateix una important 
barrera a l’accessibilitat i continuïtat entre els dos subbarris que crea. 

El subbarri nord-oest té un teixit viari discontinu, com la resta el barri, 
però també qualificable de desestructurat, ja que els seus dos principals 
vials no es relacionen ni tan sols amb passatges de vianants. No obstant 
presenta un passatge sensiblement rectilini que uneix transversalment 
Dragonera amb Ripoll amb una certa potencialitat estructuradora 
del subbarri. El subbarri sud-est, més gran, té una disposició viària 
fonamentalment longitudinal, amb connexions puntuals transversals 
a través de passatges de vianants però presenta una clara dificultat 
de connectivitat transversal contínua. De fet, el carrer Ripoll Trobat és 
l’únic que permet en tot el barri, ara per ara, una franca comunicació 
transversal sud-oest nord-est per als vianants.   
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El Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura, de l’Àrea d’Infraestructures 
i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma, en la línia de millorar 
l’accessibilitat i potenciar la mobilitat no motoritzada del barri de Son 
Dameto, ha proposat la definició d’un eix central de vianants paral·lel 
al carrer de Joan Ripoll i Trobat que, a la vegada que propiciï una 
millor accessibilitat transversal del barri, millori les condicions dels espais 
públics compresos en el seu traçat. 

Aquest nou Eix Verd transcorre pel carrer de Vicenç Joan i Rosselló, 
creuant primer per l’espai lliure públic que connecta amb el carrer 
d’Antoni Riera i Xamenà i posteriorment travessa el parc de Son 
Dameto. A continuació l’eix travessa l’espai lliure públic que connecta 
el carrer de Martí Boneo amb el carrer d’Andreu Jaume i Nadal i 
continua per vials de vianants existents fins a arribar al carrer Pasqual 
Ribot.
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El Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura té en procés de redacció 
el projecte de l’espai lliure públic entre els carrers Martí Boneo i Andreu 
Jaume i Nadal (espai lliure públic PU4, segons denominació del Pla 
Especial de Son Dameto) document que el projecte a contractar 
haurà de tenir en compte. 

La idea estructuradora de l’“Avantprojecte d’adequació de l’espai 
lliure públic comprès entre el carrer Martí Boneo i el carrer Andreu 
Jaume i Nadal” és configurar un tram de l’Eix Verd abans esmentat amb 
el condicionant bàsic del compliment de la normativa d’accessibilitat, 
que ha donat lloc a la creació d’una rampa que s’adapta al terreny 
existent procurant alterar el mínim l’orografia actual (romanent de la 
topografia històrica), respectar l’arbrat existent i conservar les rasants 
dels límits amb les propietats frontereres. 

El traçat  de la rampa, a la vegada que respon a les exigències 
normatives de màxim rost accessible, cerca la naturalització de 
l’element arquitectònic i urbà que connecta els dos nivells dels carrers 
i alhora permet la continuïtat i la integració projectual del passatge 
transversal que creua centralment l’espai lliure. 
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La Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma va comanar 
en 2015 la redacció d’un estudi denominat Son Dameto Verd 
(documentació datada de novembre de 2015). Consisteix en una 
documentació gràfica que bàsicament proposa, d’una banda, la 
urbanització de la xarxa de passatges de vianants existents i, d’altra 
banda, la incorporació de nou arbrat d’alineació annex a viari en vials 
existents que no en disposen. L’estudi intenta, en general, expressar les 
possibilitats d’una reurbanització del barri dirigida fonamentalment a la 
incorporació del verd. Tot i l’interès de l’estudi, una anàlisi més acurada 
hauria de posar en evidència que gran part de les seves propostes 
d’arbrat d’alineació no són possibles sinó a costa de l’aparcament 
annex a viari, ateses les seccions de vial existents, amb minses voreres 
que incompatibilitzen l’arbrat amb l’accessibilitat. S’acompanya en 
annex 6 l’estudi de Son Damento Verd.      

Per altra part, en relació amb els espais lliures públics PU2 i PU6, que es 
troben actualment ocupats parcialment i totalment, respectivament, 
per aparcaments no regulats, el Sr. Gerent d’Urbanisme, en informe 
de 26/06/2017 i posterior comunicació de 13/07/2017, comunica que 
l’Associació de Veïns de Son Dameto ha demanat el manteniment de 
l’aparcament no regulat de l’espai lliure públic PU2, adjacent al carrer 
Vicenç Joan i Rosselló, per la qual cosa el Sr. Gerent proposa l’execució 
de l’espai lliure en dues fases. Per altra part, el mateix Sr. Gerent, en 
comunicació de dia 17/07/2017, ha proposat aplaçar l’execució de 
l’espai lliure públic PU6, de manera que aquest no s’inclourà a les 
actuacions del present projecte.

El Servei d’Estudis i Projectes d’arquitectura ha redactat els 
presents plecs seguint les instruccions emeses 03/03/2017 per la Sra. 
Coordinadora General d’Infraestructures i Accessibilitat.   
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3.2.2. Normativa urbanística

La normativa urbanística vigent a la major part de l’àmbit del barri 
de Son Dameto (corresponent a la zona estadística oficial) és el Pla 
Especial de Reforma Interior a Son Dameto, aprovat definitivament 
en 03/03/2003, en desenvolupament de les determinacions del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Palma, aprovat definitivament en 
23/12/1998. L’àmbit ordenat pel Pla Especial no abarca la part de 
la zona estadística situada al nord del passatge que uneix el carrer 
Dragonera amb el carrer Joan Ripoll i Trobat ni l’angle nord-est de 
la zona estadística carrer Félix Escobar i Martí Boneo, desenvolupat 
urbanísticament a través del Pla parcial de Son Pisà.  

El Pla Especial contemplava vuit “actuacions de millora urbana” sobre 
espais de titularitat pública, de les quals només una es troba a hores 
d’ara executada, la denominada PU1 corresponent al parc central de 
Son Dameto. Les “actuacions de millora urbana” no executades són 
les següents:

PU2, espai lliure públic situat entre el carrer Vicenç Joan i Rosselló i el 
carrer Antoni Riera Xamena.
PU3, equipament docent. 
PU4, espai lliure públic situat entre entre el carrer Martí Boneo i el carrer 
Andreu Jaume i Nadal. 
PU5, equipament esportiu i equipament socio-cultural situat al carrer 
Martí Boneo.
PU6, espai lliure públic situat al carrer Dragonera.
PU7, urbanització del passatge interior de vianants que uneix el carrer 
Dragonera amb el carrer Joan Ripoll i Trobat.
PU8, urbanització de la resta de passatges interiors no urbanitzats. 

S’adjunten a la present documentació (ANNEX 2) les fitxes del Pla 
Especial corresponents a les actuacions PU1 a PU5. 

És de notar que les actuacions PU2 i PU4 contemplen la realització 
d’importants obres per a la implantació d’aparcaments subterranis (82 
i 64 places respectivament) a la meitat de cada un dels espais. Com 
es veurà més endavant, i atès que la Gerència d’Urbanisme, d’acord 
amb l’informe del Sr. Gerent de 26/06/2017, no preveu una immediata 
execució de les determinacions del Pla Especial, les intervencions que 
es plantegen ara en el marc del projecte de Son Dameto Verd no 
abordaran la implantació d’aquests aparcaments sinó que aniran 
dirigides a donar solució a l’actual estat d’abandó d’aquests espais 
lliures per falta d’urbanització i a la vegada resoldre’n l’accessibilitat, 
sense per això hipotecar la possible futura execució de les previsions 
del Pla Especial.   
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3.2.3. Estat actual dels passatges

Actualment la xarxa de passatges és utilitzada amb certa freqüència 
pels veïns però l’estat de degradació o bé la falta d’urbanització 
d’aquests vials en alguns trams dificulta la continuïtat del seu traçat i la 
connectivitat de la xarxa i afecta, de manera notòria, l’accessibilitat. 
En els trams pavimentats i consolidats trobam canvis sobtats de 
material (sense cap motivació reconeixible) o acabats en mal estat 
i/o envaïts per males herbes.  L’ANNEX 3 en conté una anàlisi de l’estat 
actual amb algunes propostes indicatives d’intervenció.

3.2.4. Estat actual dels espais lliures

En el barri destaca com espai verd consolidat el parc de Son Dameto 
per les seves dimensions, centralitat i accessibilitat. La resta dels espais 
qualificats d’espai lliure públic es troben sense urbanitzar totalment 
(PU4, PU6, PU7)o parcialment (PU2). Aquests espais lliures menors, 
connectats i nodrits per la xarxa de vials de vianants, s’entenen com 
espais de gran potencialitat i oportunitat per al barri. Interessarà 
també valorar aquests espais com a romanents de la topografia i de 
la vegetació (antropitzada o salvatge) existent abans de la primitiva 
urbanització de Son Dameto. L’ANNEX 3 en conté una anàlisi de l’estat 
actual amb algunes propostes indicatives d’intervenció.
Els espais lliures públics PU2 i PU6 es troben actualment ocupats 
parcialment i totalment, respectivament, per aparcaments no regulats. 
Les condicions d’accessibilitat a través dels espais PU4, PU6, PU7 són 
precàries o nul·les.
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3.3 OBJECTIUS I NECESSITATS A SATISFER

Es pretén millorar la qualitat dels espais públics del barri de Son Dameto 
perseguint l’adequació i posada en valor dels seus espais verds, la 
millora de l’accessibilitat i la regeneració, cohesió i interconnexió de la 
xarxa urbana d’itineraris de vianants.
  
El teixit del barri de Son Dameto necessita d’operacions puntuals i 
estratègiques a estudiar i executar amb l’objectiu de posar en valor 
els diferents elements urbans, vials, passatges i espais verds, que es 
puguin desenvolupar independentment però amb un patró comú, 
per tal de conformar amb el temps una xarxa estructurada d’espais 
interconnectats. Es plantegen els següents

Objectius generals:

- Facilitar i potenciar els itineraris de vianants interns i transversals 
del barri, aprofitant la xarxa de passatges i espais lliures públics 
existent.  Aquest aspecte comprèn:

- Potenciar l’accessibilitat de vianants transversal 
mitjançant l’establiment d’un Eix Verd transversal, a 
la vegada estructurador dels diferents espais lliures 
que lliga.

- Potenciar el cosit dels dos subbarris de Son Dameto 
amb la millora del creuament de vianants del carrer 
Joan Ripoll Trobat donant una major continuïtat a la 
xarxa de vianants a ambdós costats.

- Millorar l’accessibilitat general a l’espai públic i en particular 
als espais lliures i passatges existents. 

- Donar acabat i posar en valor els espais lliures no urbanitzats.
- Canviar la imatge del barri incorporant en general una major 

presència del verd com a element estructurador i identificador.

Per complir aquests objectius el projecte haurà de contenir actuacions 
concretes referides a:

- Urbanització del passatge interior de vianants que uneix el 
carrer Dragonera amb el carrer Joan Ripoll i Trobat (actuació 
PU7 del Pla Especial de Son Dameto).

- Urbanització de l’espai lliure públic situat entre el carrer Joan 
Rosselló i el carrer Antoni Riera Xamena amb coherència amb 
la proposta d’Eix Verd transversal.

- Urbanització o reurbanització de la xarxa de passatges de 
vianants.

- Remodelació dels creuaments de vianants del carrer Joan 
Ripoll Trobat donant connexió i continuïtat a la xarxa de 
vianants existent a ambdós costats del carrer.

- Incorporació d’arbrat als vials públics allà on això sigui 
compatible amb les exigències normatives d’accessibilitat.

Cada una d’aquestes actuacions, i encara cada una de les possibles 
divisions d’aquestes actuacions que al llarg de la redacció del projecte 
es proposin per part del Director del projecte, bé que formant part d’un 
sol projecte formalment unitari i arquitectònicament coherent, hauran 
de presentar-se amb la suficient autonomia projectual per poder ser 
licitades i executades amb completa independència.

En particular, en relació amb l’espai lliure públic PU2 el projecte 
preveurà la seva execució en dues fases: una primera sense intervenir 
sobre l’àmbit ocupat per l’aparcament no regulat existent i una 
segona fase referida a aquest àmbit. 
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3.4. CONDICIONS DE PROJECTE

El projecte tendrà en compte especialment les condicions i estratègies 
de disseny proposades a l’annex 4, a no ser que es justifiqui la 
inconveniència o impossibilitat de la seva aplicació.

El projecte ha de posar especial esment a la resolució de l’accessibilitat 
universal dels espais intervenguts.
 
Igualment, en la mesura del que sigui possible, en els àmbits d’actuació 
es procurarà la incorporació de sistemes urbans de drenatge 
sostenible. A tal efecte s’afavorirà la permeabilització de les superfícies 
urbanitzades. 

La plantació d’arbrat annex a la via pública es farà mitjançant 
solucions de sòl estructural davall superfícies drenants i, en el cas que 
es proposi la plantació d’arbrat en alineació, aquesta es farà, a més, 
mitjançant franges de plantació.

El projecte contendrà totes les determinacions necessàries per a 
l’execució de la urbanització integral dels espais afectats per cada 
una de les actuacions.

4. DOCUMENTACIÓ A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTISTA 

- Cartografia de les zones en les quals tenen lloc els treballs i la 
seva zona d’influència, en suport digital. 

- Serveis existents que poden veure’s afectats per la realització 
de les obres. 

- Seccions i/o detalls tipus indicatives a aplicar en les actuacions, 
si escau.

- En el cas d’existir, projectes i/o propostes municipals no 
executades a tenir en compte referits a l’àmbit d’actuació. 

- Base preus dels diferents serveis del departament de vialitat, 
enllumenat públic i Parcs i Jardins. 

- Manual d’estil (MEEUAP) de l’Ajuntament de Palma en format 
digital. 

- Estudi d’accessibilitat de la xarxa viària del barri. 
- Una altra documentació, normativa o tècnica, a petició 

de Contractista i que l’Ajuntament estigui en condicions de 
subministrar. 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ

Per a la prestació dels serveis objecte del Contracte, s’estableix el 
termini màxim de presentació del projecte de 5 mesos. 

6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El Pressupost màxim per a la realització dels treballs als quals aquest Plec 
es refereix, ascendeix a la quantitat de 18. 000 (devuit mil) euros, IVA 
no inclòs, xifra que inclou tots els mitjans i recursos, humans i materials, 
necessaris per donar compliment a l’objecte del contracte, amb 
esment exprés a salaris, assegurances, equips d’ofimàtica, programes 
informàtics d’ús ordinari i específics per a cada matèria objecte del 
contracte, edició física i electrònica dels documents elaborats, còpies, 
vehicles, dietes, desplaçaments, etc., despeses de visat quan així ho 
exigeixi la legislació en la matèria o sigui requerit per la Direcció del 
contracte així com tots els impostos que siguin aplicable excepció 
de l’Impost sobre el valor afegit, I.V.A., que s’afegirà a l’import de les 
prestacions valorades als preus resultants en l’adjudicació.

7. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

El Cap del Departament d’Infraestructures o TAE en qui delegui, 
assumirà la direcció dels treballs objecte d’aquest contracte exercint 
una funció coordinadora com a Director del Projecte i establirà els 
criteris i línies generals de l’actuació del Contractista. En conseqüència, 
no serà responsable directa o solidàriament del que, amb plena 
responsabilitat tècnica i legal, dissenyi, projecti, calculi i mesuri el 
responsable de l’assistència tècnica.

Seran les seves funcions, entre unes altres, les següents:

- Supervisar el projecte als efectes previstos en el TRLCSP
- Acceptar els projectes, signant els seus documents amb els 

facultatius del Contractista com a Director del Projecte.
- Interpretar el Document de Prescripcions Tècniques i altres 

condicions establertes en el contracte o en altres disposicions 
legals.

- Establir i concretar els criteris al Contractista i supervisar el 
desenvolupament dels treballs.
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- Revisar i, en el seu cas, acceptar i conformar les certificacions 
emeses pel Contractista per a l’abonament dels treballs, 
d’acord amb l’establert en aquest Document.

- Facilitar al Contractista, en els terminis assenyalats en el Pla de 
Treball, la informació al fet que es refereix el punt 4 del present 
Document.

- Procedir a la recepció única i definitiva per a la totalitat dels 
treballs i efectuar la liquidació del Contracte.

8. INFORME SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS 
TREBALLS

- El Contractista informarà per escrit, quinzenalment i cada 
vegada que li sigui sol·licitat, de la marxa general dels treballs 
encomanats.

- Independentment, en el Pla de Treball, a concretar després 
de l’adjudicació, es redactarà el calendari de reunions, a les 
quals assistirà el Contractista amb el personal del seu equip 
que s’estimi oportú, per a l’anàlisi del desenvolupament dels 
treballs.

- De les citades reunions, s’estendrà acta, amb el conforme del 
Responsable del Contracte, o del seu delegat i dels Tècnics 
Autors.

- El Cap del Departament d’Infraestructures podrà convocar 
periòdicament reunions de treball amb el Responsable del 
Contracte i el Contractista per comprovar la qualitat dels 
treballs i el compliment del Programa i del Plec de Prescripcions 
Tècniques.

9. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

S’hauran de lliurar quatre (4) exemplars dins les seves corresponents 
carpetes arxivadores degudament enquadernades i signades pels 
tècnics redactors, amb el contingut i les condicions de presentació 
definides en l’Annex 1 (Especificacions i documentació mínima del 
projecte). A més es lliurarà una (1) còpia digital en CD/DVD.

9.1. FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ

El format de lliurament serà A4, a excepció d’aquells documents que 
necessitin d’un format major, tals com a plànols, però hauran de ser 
doblegats en A4 per poder ser arxivats en carpetes de la mateixa 
grandària.

En els plànols i documents que requereixin ser doblegats per aconseguir 
el format UNE-A4, una vegada doblegats les caràtules romandran en 
portada i es procurarà disposar les dates i signatures a l’angle inferior 
dret.

9.2. FORMAT DELS ARXIUS

Els arxius de la còpia digital en CD/DVD seran els següents:

- Memòria del projecte:  Microsoft Word
- Amidaments i Pressuposts: BC3 (Presto, Arquímedes)
- Plànols:    DWG (Autocad 2004), DGN 

(MicroStation)
- Plec de prescripcions tèc. particulars:   Microsoft Word
- Còpia completa:                PDF (Acrobat Reader)

L’organització del suport digital CD/DVD haurà de ser clara, és a dir, 
s’organitzaran a les carpetes i subcarpetes necessàries per a una major 
facilitat de cerca dels arxius. S’haurà de prestar especial atenció a les 
referències que mantinguin la seva vinculació als arxius corresponents. 
Així mateix totes les carpetes, subcarpetes i arxius han de anomenar-se 
mitjançant títols que defineixin el seu contingut.

10. RECEPCIÓ DELS TREBALLS

Si l’encàrrec es tracta de diferents unitats integrals funcionalment 
independents, la recepció dels treballs referits a cada unitat podrà ser 
parcialment per a cadascun d’ells, fins que s’hagin completat el total 
dels quals es preveuen en aquest contracte.
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11. ABONAMENT

L’abonament dels treballs es realitzarà una vegada obtingut l’informe 
de supervisió favorable del projecte.

12. DEFECTES DEL PROJECTE

En el cas que es presentassin objeccions per a l’aprovació dels treballs 
i aquestes es derivassin de defectes, insuficiències tècniques, errors 
materials, omissions i incompliments de preceptes legals o reglamentaris 
o de qualsevol aspecte del treball que li hagi incumbit, serà obligació 
del Contractista esmenar les deficiències en els termes que s’assenyalin 
i en els terminis que concedeixi el Director del Projecte, sense que, 
per això, tingui dret a cap compensació econòmica, d’acord amb 
el que s’estableix a l’art. 310 del text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Public (BOE 16 de novembre de 2011). En cas d’incompliment 
dels terminis, serà aplicable al Contractista el règim d’indemnitzacions 
previst a l’esmentat article.

13. REQUISITS MÍNIMS DEL CONTRACTISTA

El contractista presentarà un equip de tècnics redactors que haurà 
d’estar format, com a mínim, per: 

- Un arquitecte  
- Un enginyer de camins, canals i ports o enginyer tècnic d’obres 
públiques o graduat en enginyeria civil. 

Una de les dues figures haurà d’acreditar almenys 3 projectes executats 
d’urbanització integral d’espais públics d’una superfície mínima de 
1000m2, en qualitat de redactor de projecte i director d’obres. 

14. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
 
El Contractista tindrà la plena responsabilitat tècnica i legal del disseny, 
càlcul i amidaments del projecte.
El Contractista haurà de designar la persona que exercirà les funcions 
de representant davant l’Administració amb plens poders.
En el cas que el Contractista estigui format per un equip, aquesta 
responsabilitat serà assumida pel representant de l’equip que serà un 
tècnic legalment competent per a la redacció i signatura del projecte.

15. CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

Es proposa el preu com a criteri únic d’adjudicació d’aquest contracte 
menor de servei d’assistència tècnica.

Palma, 18/07/2017


