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CONTRACTE 
 
 
A l’Ajuntament de Santanyí, 5 de maig de 2016  

 

DADES DE LES PARTS CONTRACTANTS 

 

D’una banda, Llorenç S. Galmés Verger,  batle de l’Ajuntament de Santanyí, assistit del 

secretari de l’Ajuntament, Pedro Herrero Moya, per donar fe d’aquest acte. 

 

D’altra banda, xxx, en nom i representació de l’entitat TRABLISA SA., amb CIF 

A07044530 i domicili social al Camí dels Reis, s/n, 07009 Palma. 

 

Ambdós compareixents tenen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest 

contracte. 

 

FINALITAT 

 

L’objecte d’aquest document és formalitzar la contractació per a dur a terme el servei 

d’instal.lació i manteniment de les alarmes antirobatori de diversos edificis municipals 

de l’Ajuntament de Santanyí. 

 

                                                       ANTECEDENTS 

 

• Per resolució de la batlia de data 25/02/2016, oïda la Junta  de Govern Local, es 

varen aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques per a la contractació per procediment obert, i oferta econòmicament 

més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per dur a terme el servei 
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d’instal.lació i manteniment de les alarmes antirobatori als diversos edificis 

municipals de l’Ajuntament de Santanyí. 

• En data 14/04/2016 mitjançant acta de la Mesa, es va proposar l’adjudicació 

d’aquest contracte a l’entitat TRABLISA SA. 

• En data 20/04/2016, l’entitat adjudicatària proposada va dipositar a la Tresoreria 

municipal la fiança definitiva de 2.120’40 euros, per tal de garantir el bon 

funcionament del contracte. 

• Per resolució de la batlia, oïda la Junta de Govern Local, de data 29/04/2016, es 

va adjudicar aquest contracte a l’entitat TRABLISA SA, per la quantitat anual 

de 8.552,28 euros, IVA inclòs, i amb una millora de reducció en el temps de 

resposta en cas de produir-se una avaria de 48 a 24 hores. 

 

PACTES 

 

• L’adjudicatari del contracte, TRABLISA SA, ha d’executar la prestació del 

servei amb subjecció estricta al plec de clàusules administratives particulars i al 

plec de condicions tècniques. 

• La duració d’aquest contracte serà de 4 anys a comptar des de la seva 

formalització, i es podrà prorrogar per mutu acord de les parts per un període de 

2 anys més. 

• El preu total d’aquest contracte és de 8.552,28 euros anuals, IVA inclòs, i amb 

una millora de reducció en el temps de resposta en cas de produir-se una avaria 

de 48 a 24 hores. 

 

Llegit aquest contracte, les parts en ratifiquen el contingut i firmen per duplicat i a un 

sol efecte aquest contracte, de la qual cosa, com a secretari, en don fe. 

 


