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Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
El present contracte de serveis té per objecte la conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic de la
ciutat de Barcelona (2010-2013).
Tal com s‟indica en l‟apartat 2.1 del plec de prescripcions tècniques, els serveis objecte del present
contracte es divideixen de la següent manera: control de funcionament, manteniment correctiu,
manteniment preventiu, manteniment normatiu, manteniment modificatiu, serveis d‟atenció permanents i
explotació de l‟auditoria de les instal·lacions.
El contracte, conforme s‟explicita en els informes tècnics que s‟inclouen en l‟expedient, es divideix en tres
lots, que responen a les següents zones geogràfiques:
Zona A: formada pels districtes de Ciutat Vella, L‟Eixample i Sants - Montjuïc.
Zona B: formada pels districtes de Les Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia i Horta - Guinardó .
Zona C: formada pels districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i pel recinte del FÒRUM.
Les empreses licitadores poden presentar ofertes per cadascun dels lots d‟aquest contracte, així però,
només podran ser adjudicatàries d‟un d‟ells. A aquest efecte, hauran de manifestar l‟ordre de preferència
en l‟adjudicació per al cas d‟obtenir la màxima puntuació en més d‟un lot.
La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és el plec de prescripcions
tècniques -amb els seus annexes, el pressupost i el plec de clàusules administratives particulars.
Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del sector públic i al
Plec de clàusules administratives generals de l‟Ajuntament de Barcelona.

Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
1. El Pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu es refereix a la totalitat de les prestacions objecte del contracte.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i el preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives generals, i
anirà amb càrrec al /als pressupost/os i la/es partida/es següent/s:
Any
2010
2011
2012
2013

Econòmic
227.16
227.16
227.16
227.16

Funcional
511.10
511.10
511.10
511.10

Orgànic
03.01
03.01
03.01
03.01

Import net
% IVA
12.102.748,49
16
12.102.748,49
16
12.102.748,49
16
12.102.748,49
16

Import IVA
1.936.439,76
1.936.439,76
1.936.439,76
1.936.439,76
Import total

Import total
14.039.188,25
14.039.188,25
14.039.188,25
14.039.188,25
56.156.753,00

Essent l‟assignació de cadascun dels lots la següent:
2010

2011

2012

2013

TOTAL

LOT 1 (Zona A)

4.215.000,50

4.215.000,50

4.215.000,50

4.215.000,50

16.860.002,00

LOT 2 (Zona B)

4.401.324,75

4.401.324,75

4.401.324,75

4.401.324,75

17.605.299,00

LOT 3 (Zona C)

5.422.863,00

5.422.863,00

5.422.863,00

5.422.863,00

21.691.452,00
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades
d'aquest contracte a l'exercici corresponent
2. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d‟adjudicació, la publicitat i la
competència de l‟òrgan de contractació, és de 74.159.591,35 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor
Afegit
Any
2010
2011
2012
2013
2014-2015
TOTAL

VE prestació
12.102.748,49
12.102.748,49
12.102.748,49
12.102.748,49
48.410.993,96

VE eventuals pròrrogues

VE altres conceptes

24.205.496,98
24.205.496,98

308.620,08
308.620,08
308.620,08
617.240,17
1.543.100,41

SUMA
12.102.748,49
12.411.368,57
12.411.368,57
12.411.368,57
24.822.737,15
74.159.591,35

Clàusula 3. Termini d'execució
La durada de les prestacions serà de 48 mesos, com a màxim fins al 31 de desembre de 2013.
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per mensualitats, per mutu acord de les parts,
manifestat expressament, fins a un màxim de 24 mesos. El contractista haurà de prestar la seva
conformitat, de forma expressa, a la proposta de pròrroga formulada pel servei tècnic corresponent, un
mes abans de la finalització de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues.

Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació
1. L'expedient de contractació serà objecte de la tramitació ordinària.
2. El present contracte s'adjudicarà per procediment obert.

Clàusula 5. Publicitat de la licitació
1. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil de contractant i en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE), amb una antelació mínima de 52 dies naturals a comptar des de la data de la seva
remissió a l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la
presentació de les proposicions; posteriorment, es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), amb una
antelació mínima de 15 dies naturals a l'assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions,
on es farà constar la data de la remissió de l'anunci al DOUE.
2. L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l'adjudicatari en els diaris o
butlletins oficials o en altres mitjans de difusió, serà de 1.000 euros.
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Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels
licitadors
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin
incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació
vigent. L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb
elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar
amb l‟habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
l‟activitat o la prestació que constitueixi l‟objecte del contracte.
2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a aquest
efecte.
Les unions temporals d‟empresaris (UTE) han d‟acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.
3. En el present contracte, l‟empresari espanyol o estranger procedent d‟un Estat que no sigui membre de
la Unió Europea haurà de disposar de la classificació següent:
GRUP
P

SUBGRUP
1

CATEGORIA
d

4. A més de la classificació que s‟ha indicat, els participants hauran d‟acreditar comptar amb la
Certificació ISO 9001 i Certificació ISO 14001
5.Els empresaris no espanyols d‟Estats membres de la Unió Europea hauran d‟acreditar la precisa
solvència econòmica, financera i tècnica, per a la qual cosa s‟estableixen les següents condicions
mínimes, que hauran d‟acreditar-se pels mitjans establerts a la clàusula següent:
-

Haver obtingut un volum de negocis, en cadascun dels tres últims exercicis, igual a dues vegades
el pressupost base de licitació de la zona C.

-

Haver portat a terme en els últims tres anys serveis de conservació de l‟enllumenat públic en
ciutats de més de 250.000 habitants, acreditant-ho mitjançant certificats de bona execució de les
Administracions corresponents. Així mateix, haver realitzat en els últims tres anys serveis de
conservació sobre 50.000 punts de llum.

6. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses
que haguessin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte si,
aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de
privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els licitadors
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, signats pel licitador o persona que el representi, i a
l‟interior de cada sobre s‟incorporarà una relació, en full independent, en la que es faci constar els
documents inclosos ordenats numèricament.
1. SOBRE NÚM. 1.
A l'exterior, hi ha de figurar la menció " Sobre núm. 1. Documentació administrativa per al procediment
relatiu al contracte núm. 09002378 que té per objecte CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT
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(2010-2013), expedient núm. 20090222, tramitat per Departament d'Administració de l'Àrea de Medi
Ambient, presentada per ... amb CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ..., telèfon ..., fax ...,
e-mail ... ".
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen, amb les excepcions següents:
La inscripció en el Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la
Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figurin
assenyalats amb les lletres a), b.1, c), d) e) i f). A aquests efectes, l‟Ajuntament incorporarà a
l'expedient diligència acreditativa dels documents vigents aportats pels empresaris i que figurin en
l'esmentat Registre, sense perjudici de la presentació per part de l‟empresari de la declaració
esmentada a l‟apartat g).
L‟aportació per l‟empresari del document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Licitadors de
qualsevol Administració pública amb la que l‟Ajuntament hagi establert conveni de col·laboració, amb
els mateixos requisits i continguts, eximirà de la presentació dels documents que hi figurin inscrits i que
siguin exigits a la present clàusula. En aquests casos, també haurà d‟aportar la declaració esmentada
a l‟apartat g).
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d'obrar de l'empresari:
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).
a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per
la legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de constitució, de modificació,
estatuts o acta fundacional en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa,
inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes
pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de classificació.
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit per la Missió
Diplomàtica Permanent o oficina consular d‟Espanya del lloc del domicili de l‟empresa.
A més, s'hi haurà d'acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent d‟Espanya o
de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d‟Economia sobre la condició d‟Estat
signatari de l‟acord sobre contractació pública de l‟Organització Mundial del Comerç, sempre que el
contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l‟informe de reciprocitat lliurat
per l‟esmentada missió diplomàtica.
b) Documents que acrediten l‟apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una
persona jurídica:
b.1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent i
validat per la Secretaria General de la Corporació o Secretaria Delegada corresponent a l'òrgan
gestor de l'expedient de contractació.
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
c) Documents que acrediten la solvència:
-

Certificat de classificació de l'empresa licitadora, espanyola o estrangera no comunitària, ajustada
a l'objecte del contracte, en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es assenyalats en aquest plec.

-

Certificat ISO 9001 i Certificat ISO 14001

Pàg. 5
Ref :09002378

Ajuntament

de Barcelona

Medi Ambient
Torrent de l‟Olla, 218-220 – planta 4ª
08012 Barcelona
Tel. 93 2914130 Fax 93 2914116

Tanmateix, les empreses estrangeres d‟Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva solvència
a través d‟un o alguns dels següents documents, justificatius de l‟acompliment de les condicions mínimes
requerides per accedir a l‟adjudicació del contracte:
Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades puguin
presentar qualsevol altra documentació considerada suficient per l'Ajuntament:
- Declaració sobre el volum global de negocis i, en el seu cas, sobre el volum de negocis en
l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la
mesura que es disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis.
Per acreditar la solvència tècnica:
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import,
dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s'acrediten mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan
el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si s'escau, aquests certificats han de ser
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

d) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba incorregut en
cap prohibició per contractar amb l‟Administració. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el
fet d‟estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents.
e) En matèria de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d'activitats que hi estan
subjectes:
1. Alternativament, un d‟aquests documents:
- o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al Cens
corresponent, amb indicació de l‟epígraf, que ha d‟ajustar-se a l‟objecte del contracte;
- o una certificació de l‟Agència d‟Administració Tributària sobre el contingut del Cens;
- o el document de declaració en el Cens corresponent.
2. A més, només per a les persones jurídiques:
- Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d‟exempció legalment previst o, si no
estan exempts, l‟últim rebut de l‟impost de l‟epígraf que correspongui amb l‟objecte del contracte;
- i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l‟impost.
f) Només per a empreses estrangeres: declaració signada pel legal representant, de submissió a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.
g) Si escau, declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies
reflectides en el certificat d‟un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en
un certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap variació. En el supòsit que no siguin
aportats pel mateix licitador, la incorporació d‟aquests certificats al procediment es farà d‟ofici per l‟òrgan
encarregat de l‟examen de les proposicions, el qual sol·licitarà directament al Registre Oficial de Licitadors
i Empreses Classificades la seva expedició per mitjans electrònics.
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h) Especialitats en relació a les unions temporals d‟empresaris:
h.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d‟acreditar la seva capacitat d‟obrar i solvència
conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior.
h.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d‟un representant o apoderat únic amb
facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva
extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la
participació de cadascun d‟ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de
resultar adjudicataris.
h.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l‟Administració competent. Només en el cas de
resultar adjudicatària la unió, haurà d‟acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF
definitivament assignat.
h.4. Podran constituir la garantia provisional, si resulta exigible, una o vàries de les empreses
participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida en aquest plec, però en
ambdós supòsits la/es garantia/es hauran de garantir de forma solidària les empreses que han
d‟integrar la UTE.
i) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què l'empresa disposa en la seva plantilla
d'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran d'estar legitimades per
notari o compulsades amb el seu original per l'òrgan de contractació o per un funcionari d'aquesta
Corporació.
2. SOBRE NÚM. 2.
A l'exterior hi ha de figurar la menció "Sobre núm. 2. Proposició per al procediment relatiu al contracte
núm. 09002378, que té per objecte CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT (2010-2013),
expedient núm. 20090222, tramitat per Departament d'Administració de l'Àrea de Medi Ambient,
presentada per ... amb CIF/NIF...”.
Aquest sobre contindrà, en dos sobres tancats i signats pel licitador o persona que el representi, la
documentació següent:
1. Sobre número 2. A), a l'exterior hi ha de figurar la menció: "Proposició econòmica i documentació
acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables de forma
automàtica".
Aquest sobre contindrà l'oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi, i la
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de
forma automàtica assenyalats en l'apartat 1 de la clàusula "Criteris de valoració de les ofertes i
admissibilitat de variants" del present plec.
La proposició econòmica, per a cada lot, s'ha d'ajustar al model següent:
"El Sr./La Sra. ..., domiciliat/da a ... carrer ... núm. ..., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat, en nom propi, o
en representació de l'empresa ..., amb CIF núm. ..., amb domicili a ... carrer ... núm. ..., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm. 09002378 que té per objecte
CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT (2010-2013), lot número ....., es compromet a realitzarlo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, per el preu
de ... euros (en lletres i xifres), amb el desglossament següent:
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Tipus IVA ( ... % )

Preu sense IVA

... euros



Import IVA

... euros



Preu del contracte

... euros

+

En cas d‟obtenir la màxima puntuació en la valoració de més d‟un lot, el licitador manifesta la seva
preferència per resultar adjudicatari del lot número ....., ó del lot número ....., ó –finalment- del lot número
.....
Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar legalment
establerta.
(Lloc, data i signatura)."

2. Sobre número 2. B), a l'exterior hi ha de figurar la menció: "Documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor"
Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació
dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en l'apartat 2 de la clàusula
"Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants" del present plec.
A l'interior de cada sobre s'incorporarà una relació, en full independent, on es facin constar els documents
inclosos, ordenats numèricament.

Clàusula 8. Presentació de la documentació i de les proposicions
1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 52 dies naturals a comptar des de la
data de la remesa de l'anunci al DOUE, sempre que hagin transcorregut 15 dies naturals, a comptar des
del següent al de la publicació de l'anunci oficial en el BOE.
2. Les proposicions es podran presentar a l‟oficina del Registre de l'Àrea de Medi Ambient situada a carrer
de Torrent de l'Olla, 218-220, de Barcelona (08012). També podran presentar-se a qualsevol altra oficina
del Registre General de l‟Ajuntament de Barcelona.
Si l'últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de
variants
1.

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte són els següents:

1.1. L’oferta econòmica. Fins a 49 punts
La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 36 punts. La puntuació
obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula de valoració econòmica.
Puntuació = 49 * [Baixa(i) / Baixa màx]

1/6

Baixa(i) és la baixa del licitador respecte l‟import total per la zona (en percentatge)
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Baixamàx és la baixa més gran presentada respecte l‟import total per la zona (en
percentatge)
Es defineixen els següents límits per a la consideració d‟ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:
- Les baixes econòmiques que superin un 10% de l‟import de licitació.

1.2. Millores. Fins a 20 punts

I. Propostes de millora dels procediments per la detecció i correcció de les anomalies
descrits a l‟apartat 5 del PCTE (fins a 4 punts).

Criteri de valoració:
Paquet informàtic de gestió per a fer el seguiment de les inspeccions indicades a l‟apartat 5
del PCTE, i per a gestionar la resolució de les incidències detectades. El sistema
s‟implementarà segons les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals. Es donarà un punt per
cada fracció equivalent a un 0,50 % de l‟import de licitació de la zona fins a un màxim de 4
punts per a la proposta que ofereixi una millora del 2 % de l‟import de licitació.
Puntuació = Pi
Pi = nombre de fraccions. Cada fracció és equivalent a un 0,5 % de l‟import de licitació de
la zona.
Aquesta millora s‟haurà d‟executar preferentment dins dels primers 12 mesos de la contracta
d‟acord amb la planificació dels Serveis Tècnics Municipals.

II. Propostes de millora de la qualitat de les instal·lacions (fins a 10 punts)

Es valoraran els programes per renovar o modificar instal·lacions amb problemes de seguretat
amb especial atenció a les instal·lacions posteriors a 1985 amb resultats no favorables en les
actes periòdiques anuals realitzades per una EIC, segons s‟indica a l‟apartat 8.2 del PCTE.
Aquestes actuacions han de derivar en que les actes d‟aquestes instal·lacions siguin
favorables. El contractista haurà de presentar un programa per a la millora de la qualitat de
les instal·lacions.
Es donarà un punt per cada fracció equivalent a un 0,5% de l‟import de licitació de la zona, i
fins a un màxim de 10 punts per la proposta que ofereixi una millora del 5 % de l‟import de
licitació.
Puntuació = Fi
Fi = nombre de fraccions. Cada fracció és equivalents a un 0,5 % de l‟import de licitació de la
zona.
Aquesta millora s‟haurà d‟executar preferentment dins dels primers 15 mesos de la contracta
d‟acord amb la planificació dels Serveis Tècnics Municipals, i els treballs realitzats es
valoraran segons preus unitaris de la contracta.
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III. Propostes de millora de la qualitat lumínica (fins a 6 punts)
Es valoraran les propostes que permetin implementar una millora i igualació en els nivells
lumínics, apartat 11.2 del PCTE, amb programes de canvi del conjunt equip i làmpada,
mantenint la lluminària o fins i tot renovant la lluminària. Per concretar les actuacions que
s‟hagin de realitzar cal aportar la proposta de com gestionar aquesta millora a fi d‟obtenir el
major valor afegit en qualitat lumínica i justificar el seu contingut tècnic.
Es donarà un punt per cada fracció equivalent a un 0,5% de l‟import de licitació de la zona i
fins a un màxim de 6 punts per la proposta que ofereixi una millora del 3 % de l‟import de
licitació
Puntuació = Li
Li = nombre de fraccions. Cada fracció és equivalents a un 0,5 % de l‟import de licitació de la
zona.
Aquesta millora s‟haurà d‟executar preferentment dins dels primers 15 mesos de la contracta
d‟acord amb la planificació dels Serveis Tècnics Municipals, i els treballs realitzats es
valoraran segons preus unitaris de la contracta.

1.3. Sostenibilitat. Fins a 8 punts
Es tindrà en compte l‟emissió de gasos i l‟emissió acústica dels vehicles i maquinària.

I. Emissió de gasos (fins a 6 punts)
I.I Emissió de gasos contaminants i partícules. Màxima puntuació a les ofertes amb les
propostes de vehicles respecte a l‟emissió de gasos i partícules en l‟Euro 5 (fins a 3
punts).
Valoració: els licitadors hauran d‟aportar a la seva oferta l‟emissió de NOx, CO i
partícules per a cada vehicle i màquina proposada (en g/km i g/KWh per vehicles de
menys de 3.500Kg o més de 3.500Kg respectivament).
Es calcularà el percentatge de variació mig de les emissions de NOx, CO i partícules
de cada vehicle respecte de l‟Euro 5. Posteriorment es calcularà la variació mitjana
per oferta segons el nombre de vehicles oferts i s‟ordenaran les diferents propostes
de més a menys reducció. Es donarà la màxima puntuació a les propostes amb una
reducció major i la resta tindrà una puntuació proporcional.
Les emissions de referència EURO V seran les següents:
Vehicle industrial lleuger
fins a 1305 kg
de 1305 a 1760 kg
de 1760 a 3500 kg
Camió
més de 3.500 kg

CO (g/km)
0,5
0,63
0,74
CO (g/kWh)
1,5

NOX (g/km)
0,18
0,235
0,280
NOX (g/kWh)
2,0

Puntuació = 3 * [NOmín /NOi+ COmín /COi]
i

EURO V

NOi = ∑ [NOX – NOX
] / ni
i
EURO V
COi = ∑ [CO – CO
] / ni
ni = nombre total de vehicles de la proposta i
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NOi = Mitjana de les variacions de NOx dels vehicles de la proposta i
COi = Mitjana de les variacions de CO dels vehicles de la proposta i
NOmín = Mínima de les mitjanes NOi
COmín = Mínima de les mitjanes COi
I.II Emissió de gasos d‟efecte hivernacle. Màxima puntuació a les ofertes amb les
propostes de maquinària i vehicles amb una menor emissió de CO2 (fins a 3 punts).
Emissió de CO2 de la flota de vehicles de menys de 3.500 Kg (fins a 2 punts)
Valoració: els licitadors hauran d‟aportar a la seva oferta l‟emissió de CO 2 per a cada
vehicle proposat en g/Km. Es calcularà l‟emissió de CO 2 mitjana de la flota de
vehicles de menys de 3.500 Kg oferta i s‟ordenaran les diferents propostes de
menys a més emissió de CO2. Es donarà la màxima puntuació a les propostes amb
una emissió menor i la resta tindrà una puntuació proporcional.
mín

Puntuació =

2*[CO2

i

/CO2 ]

i

i

CO2 = ∑ CO2 / ni
ni = nombre total de vehicles de la proposta i
i
CO2 = Mitjana de les variacions de CO2 dels vehicles de la proposta i
mín
i
CO2 = Mínima de les mitjanes CO2
Emissió de CO2 de la flota de vehicles i maquinària de més de 3.500 Kg (fins a 1
punt)
Valoració: els licitadors hauran d‟aportar a la seva oferta l‟emissió de CO 2 per a cada
vehicle i màquina proposada en g/kWh. Es calcularà l‟emissió de CO 2 mitjana de la
flota de vehicles de més de 3.500 Kg oferta i s‟ordenaran les diferents propostes de
menys a més emissió de CO2. Es donarà la màxima puntuació a les propostes amb
una emissió menor i la resta tindrà una puntuació proporcional.
mín

Puntuació =

CO2

i

/CO2

i

i

CO2 = ∑ CO2 / ni
i

mín

ni, CO2 , CO2

, definits com a l‟apartat anterior.

II. Emissió acústica (fins a 2 punts)

Màxima puntuació a les ofertes amb les propostes de grups electrògens i vehicles amb una
menor emissió acústica. Els licitadors hauran de proporcionar els valors segons el que marca
la normativa de marcatge acústic.
Valoració: els licitadors hauran d‟aportar l‟emissió acústica per cada vehicle i grup electrògens
proposats, en dBa. Es calcularà l‟emissió acústica mitjana de la flota de vehicles oferta i
s‟ordenaran les diferents propostes de menys a més emissió. Es donarà la màxima puntuació
a les propostes amb una emissió menor i la resta tindrà una puntuació proporcional.

Puntuació =

EVmín /EVi + EGmín /EGi
EVi = ∑ EV / nvi
EGi = ∑ EG / ngi

nvi = nombre total de vehicles de la proposta i
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ngi = nombre total de grups electrògens de la proposta i
EVi = Mitjana de les emissions en dBa dels vehicles de la proposta i
EG i = Mitjana de les emissions en dBa dels grups electrògens de la proposta i
EVmín = Mínima de les mitjanes EVi
EG mín = Mínima de les mitjanes EG i
1.4. El desenvolupament del manteniment normatiu descrit al punt 8.1 del Plec de Clàusules
Tècniques Especials, en endavant PCTE. El pressupost per la inspecció periòdica reglamentària
preveu un mínim del 20% de les instal·lacions (segons annex 9 Pla Bàsic de Prestacions del PCTE).
S‟atorgaran fins a 8 punts a les propostes que augmentin la freqüència anual d‟adequació de les
instal·lacions a les actes d‟una EIC. Aquest augment de freqüència anirà a risc i ventura de
l‟adjudicatari.
Criteri de valoració:
La millora de la freqüència del pla bàsic de prestacions, annex 9 del PCTE, entre un mínim
de 0,2 (20% de les instal·lacions cada any) i 1, es puntua segons la fórmula:
Puntuació = 8 * [Xi / Y]
X : Percentatge d‟instal·lacions adequades a actes d‟una EIC de la zona per la proposta
(1 >= X > 0,2)
Y : Percentatge Xi més alt dels presentats per la zona.
1.5. Recursos materials. Fins a 2 punts

Garanties de disponibilitat de material ( fins a 2 punt)
Màxima puntuació a les ofertes que aportin garanties de disponibilitat immediata de
material crític (bàculs i lluminàries), ja sigui a través d‟un emmagatzematge mínim (que
caldrà especificar) o acords “just in time” amb els proveïdors.
Només es valoraran les propostes que millorin els requeriments assenyalats al PCTE.
Garantia de disponibilitat de més del 90% del material crític

2 punt

Garantia de disponibilitat d‟entre el 75 i el 90% del material crític

1 punt

Garantia de disponibilitat inferior al 75%

0 punts

1.6. Millora del Servei d’Atenció Permanent. Fins a 4 punts
Es valorarà la idoneïtat del servei d‟atenció permanent per a la resolució d‟incidències.
Criteri de valoració:
Es donarà la màxima puntuació a les propostes que justifiquin un servei d‟atenció permanent
que millori l‟horari indicat a l‟apartat 10.1 del PCTE. Es valoraran les següents millores:
Disposar d‟un operador pel torn de nit ...........................................................1,5
Disposar d‟operador durant els cap de setmana ..............................................2
Disposar d‟operador durant els dies festius fora dels caps de setmana ...0,5
Puntuació total d’aquests criteris (1): 91 punts
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Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran
de base per a la seva adjudicació són els següents:

2.1. Coherència global de l’oferta. Fins a 5 punts
Es valorarà, fins a un màxim de 5 punts, la coherència global de l‟oferta, que engloba l‟estructura
de la mateixa, la facilitat de comprensió i la justificació dels programes de treball.
Es donarà la màxima puntuació a les ofertes que presentin una major coherència i que justifiquin
més acuradament els programes de treball pels serveis objecte d‟aquesta licitació. La resta de
propostes es valoraran de forma proporcional.
2.2. Desenvolupament de l’auditoria de la funció lumínica, amb la participació en l‟anàlisi de l‟estat del
carrer i en la aplicació de les mesures correctores que corresponguin per adequar els nivells lumínics, o
les que siguin fixades per la Direcció Facultativa, així com la implantació de les millores ofertades per la
contracta a fi de optimitzar els paràmetres lumínics de les instal·lacions ... fins a 4 punts.

Criteri de valoració:
Les ajudes per realitzar l‟auditoria, personal a disposició dels auditors per analitzar les
instal·lacions i els mitjans tècnics i sense càrrec complementari. S‟ha d‟especificar el pla
d‟execució que es proposi, coordinant amb els PMI i obres en curs, indicant els
procediments, els equips i la càrrega de treball (en hores/oficial1ª) que es destinaran a
aquesta tasca; s‟atorgarà fins a un màxim de 4p per la millor proposta i la resta es valorarà
de manera proporcional.

Puntuació total d’aquests criteris (2): 9 punts

Puntuació de la totalitat dels criteris(1+2): 100 punts
Tindran preferència en l‟adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que en el
moment d‟acreditar la solvència tècnica exigida en aquest plec tinguin en la seva plantilla un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre que llurs proposicions igualin en els seus
termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de servir de base per
l‟adjudicació o dels aspectes de negociació si escau.

Clàusula 10. Mesa de contractació, comitè d‟experts i organisme
tècnic especialitzat
La mesa de contractació estarà constituïda per:

President: L'Alcalde o persona en qui delegui, d'acord amb l'art. 13 de la Carta de Barcelona.
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Vocals:

Titulars
1. La secretària delegada, Rosa Martín Niubó

Substituts
La persona designada per Secretaria General,
Iolanda García Ceprià
2. La interventora adjunta, Mª Teresa Llor Serra La persona designada per la Intervenció
General
3. El Director de Serveis de Gestió de Recursos, L‟assessor tècnic, Francesc Moran Clemente
Francesc Cornet Ciurana
4. La Directora de Serveis d‟Energia i Qualitat El Director d‟Inversions i Espai Vial, Joan
Ambiental, Cristina Castells Guiu
Garcia Rey
5. L‟adjunt a la Gerència de Medi Ambient, Joan La Directora de Projectes d‟Avaluació
A. Verdaguer Vizcarra
Programes, Roser Rodríguez Pochard
6. El Cap del Departament d‟Enllumenat, Josep El Responsable del Departament d‟Enllumenat,
Mª Berengueres Palau
Manuel Jurado Mena
7. El cap del departament d'Administració, La Suport de Gestió, Núria Vernia Trillo
Eduardo Cuscó Moya
Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació.

Clàusula 11. Obertura de proposicions
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini
de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del sobre núm. 1. Si
s‟observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los.
Així mateix, l‟òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris aclariments
sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d‟altres complementaris,
que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentarse després d‟haver-se declarat admeses les ofertes.
2. Posteriorment i dintre del termini màxim d‟un mes a comptar des de la data de finalització del termini per
a la presentació de les ofertes, la Mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l'obertura del sobre
núm. 2, excepte el de les proposicions rebutjades, i tot seguit remetrà el contingut del sobre núm. 2 B) al
comitè d'experts o a l'organisme tècnic especialitzat per l'avaluació prèvia dels criteris que no són
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. Un cop rebut el seu informe, que tindrà caràcter
vinculant, la Mesa de contractació procedirà a la valoració del contingut del sobre núm. 2 A). A continuació,
formularà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació provisional al licitador que hagi
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Clàusula 12. Adjudicació i perfeccionament del contracte
1. L'òrgan competent adjudicarà provisionalment, o no, el contracte en el termini màxim de 2 mesos a
comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes. Transcorregut el termini anterior
sense que s‟hagi produït l‟adjudicació provisional, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a què
se'ls torni o cancel·li la garantia constituïda, si escau.
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta de la Mesa de contractació, excepte en
els casos següents:
a) Si la proposta de la Mesa de contractació s‟ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic.
Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es
realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació provisional s'haurà de fer a favor de la següent
proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció.
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b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser complerta
com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest cas, es
donarà audiència al licitador que l‟hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les
condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent.
L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats
i de la proposta de la Mesa de contractació acordarà l'adjudicació provisional a favor de la
proposició econòmicament més avantatjosa que s‟estimi que pot ser complerta a satisfacció de
l‟Ajuntament i que no sigui considerada anormal o desproporcionada.
3. L‟adjudicació provisional haurà d‟acordar-se en resolució motivada, que podrà ser dictada en virtut de
delegació de l‟òrgan de contractació. L‟adjudicació provisional haurà de notificar-se als licitadors i ser
objecte de publicació en el perfil de contractant conjuntament amb l‟acta de la Mesa de contractació, i no
podrà elevar-se a definitiva fins que no hagin transcorregut 15 dies hàbils a comptar des del següent al de
la data de l‟esmentada publicació.
Durant aquest termini per a l‟adjudicació definitiva, l'adjudicatari provisional haurà de presentar la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
l'efectiva disposició dels mitjans que s‟hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte,
així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser
expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en
el plec de clàusules administratives generals.
També, prèviament a l‟elevació a l‟òrgan de contractació de la proposta d‟adjudicació definitiva, es
consultarà a l‟aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat de Recaptació (SIR) que el licitador
proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb
aquest Ajuntament, i s‟obtindrà una còpia impresa de la consulta i s‟incorporarà a l‟expedient.
Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva,
l'adjudicació provisional s'elevarà a definitiva dins dels 10 dies hàbils següents al de la finalització del
termini assenyalat. Pel contrari, la no presentació de la documentació dins del termini que s‟ha dit, així com
la manca de constitució de la garantia definitiva, determinaran el decaïment de l‟adjudicació provisional.
4. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació definitiva, en virtut de la qual l'adjudicatari i la Corporació
restaran obligats al seu compliment. L‟adjudicació definitiva es farà en resolució motivada, dictada la qual, i
si escau, es tornarà immediatament als licitadors la garantia provisional excepte la corresponent a
l‟adjudicatari, que no li serà tornada fins que no hagi dipositat la garantia definitiva, sense perjudici que
l‟adjudicatari pugui aplicar el seu import a la constitució d‟aquesta última. En tot cas, la garantia provisional
serà incautada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l‟adjudicació.

Clàusula 13. Garanties definitiva i complementària
1. Garantia definitiva
L'adjudicatari provisional del contracte està obligat a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per
100 de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs, dins dels 15 dies hàbils següents a la data de publicació de
l'adjudicació provisional en el perfil de contractant.
2. Garantia complementària
En el present contracte no s'exigeix aquest tipus de garantia.
3. En cap cas la suma dels percentatges de les garanties establertes en els apartats anteriors podrà
superar el 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, entès com a import d‟adjudicació o com a
pressupost base de licitació si el preu del contracte s‟ha determinat en funció de preus unitaris.
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4. La/es garantia/es han de constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1,
planta 1, Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval
bancari o per contracte d'assegurança de caució. L‟acreditació de la seva constitució podrà fer-se per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
5. Per al cas que el document en què es formalitzi la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà
dur a terme la seva validació per part de l‟Ajuntament.

Clàusula 14. Notificació i formalització del contracte
1. L'adjudicació definitiva del contracte serà notificada als participants en la negociació en el termini màxim
dels 10 dies hàbils següents a què hagi estat acordada. Els licitadors podran sol·licitar informació sobre els
motius del rebuig de la seva proposició, així com sobre les característiques de l‟oferta que hagin estat
determinants per a l‟adjudicació definitiva.
2. En la notificació adreçada a l‟adjudicatari, l'interessat serà citat perquè, en el termini màxim dels 10 dies
hàbils següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el contracte. Si l'adjudicatari no atengués
l'esmentat requeriment, o impedís la formalització del contracte en el termini assenyalat, la Corporació
podrà acordar-ne la resolució amb incoació prèvia de l'expedient oportú i la incautació de la garantia que,
en el seu cas, s‟hagués constituït. En el procediment que s‟instrueixi a l‟efecte caldrà atorgar audiència al
contractista i, en el supòsit que aquest hi formuli oposició, sol·licitar el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora.
3. El contracte es formalitzarà en document administratiu, que serà títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
4. L'adjudicació definitiva del contracte es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació i
en el DOUE i BOE, en un termini no superior a 48 dies a comptar de la data de l'adjudicació definitiva.

Clàusula 15. Inici i lloc d‟entrega de les prestacions
L'execució del contracte s'iniciarà l‟1 de gener de 2010, o el dia següent al de la seva formalització si fos
posterior.
El lloc d'entrega del servei objecte del contracte l‟indicarà la Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat
Ambiental de l‟Àrea de Medi Ambient.

Clàusula 16. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l‟abonament de les prestacions al contractista s‟efectuarà de conformitat
amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals.
El contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament, les factures corresponents a les
prestacions executades amb una periodicitat mensual.

Clàusula 17. Revisió de preus
1. L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte
corresponent en les factures o certificacions, si escau, o pagaments parcials o, excepcionalment, en la
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liquidació del contracte, si no s'han pogut incloure en les esmentades factures o certificacions, si escau, o
pagaments parcials.
2. Els preus de l‟oferta econòmica es referiran a l'any 2010. A partir de l‟any 2011, els preus seran revisats
mitjançant l'aplicació de la fórmula polinòmica següent:

Pn = P n-1 x (85%* de IPCn-1)
On

Pn
= Nou preu calculat per l‟any n
Pn-1
= Preu de l‟any anterior
IPCn-1 = Índex estatal oficial de preus de l‟exercici anterior

* D‟acord amb allò que estableix l‟art. 78.3 de la LCSP, la revisió no podrà superar el 85 per cent de la
variació experimentada per l‟IPC.

Clàusula 18. Direcció i inspecció de l‟execució del contracte
L‟Ajuntament designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació o aliè. Al
responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització
dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions
corresponents.
L'Ajuntament designarà, de la mateixa forma, un tècnic competent en matèria de prevenció de riscos
laborals, que s'integrarà dins de la direcció facultativa, i que assumirà les funcions de coordinació
d'activitats empresarials a què fa referència l'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció
de riscos laborals.
L‟administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l‟execució del contracte, que
el contracte s‟executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d‟acord amb les obligacions i
exigències contingudes al present plec.

Clàusula 19. Condicions especials d‟execució i obligacions del
contractista.
1. Condicions especials d‟execució:
En aquest contracte no s'estableixen condicions especials d'execució.
2. Obligacions essencials del contracte:
El contractista quedarà vinculat per l‟oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus
termes, tindrà el caràcter d‟obligació essencial del contracte.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, el contractista està
obligat a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació
d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del
contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles
persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.
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b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal;
també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.
c.

Els adjudicataris tindran l'obligació de subrogar-se en les relacions laborals vigents de tots els
treballadors dels concessionaris, que provinguin de la contracta de 1996-2000. S'incorpora en l‟annex
10 del Plec de Clàusules Tècniques Especials la relació dels treballadors, indicant l'antiguitat, la
categoria i els salaris bruts.
c.1. Els adjudicataris adoptaran les mesures necessàries per fer possible la subrogació del personal a
què s‟ha fet referència. No obstant l‟Ajuntament posarà, si fos necessari, un mediador independent, a
disposició dels adjudicataris, a fi de què contribueixi a què aquests, i en el seu cas els sindicats, arribin
a un acord satisfactori.
c.2.Durant la vigència del present contracte, la relació de treballadors a subrogar es modificarà, tant
sols per reduir-la, amb les jubilacions i amortitzacions de places d‟aquest personal que es produeixin.

d. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i de
conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de
les esmentades despeses de la primera certificació o factura que s'expedeixi o de les següents, si fos
necessari.
e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l‟entorn, fer una correcta
gestió dels residus i els embalatges, etc.) d‟acord amb la legislació vigent.
f.

El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades en les
bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:
evitar abocaments líquids no desitjats,
evitar emissions contaminants a l‟atmosfera i sorolls,
evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
evitar l‟abandonament de qualsevol tipus de residu,
la correcta gestió dels residus definits com a perillosos,
l‟emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes perillosos,
disposar d‟un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de
seguretat dels catalogats com a perillosos,
l‟ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat

g. El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l‟estricte compliment de la legislació
mediambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) que siguin d‟aplicació al treball realitzat.
h. El contractista es compromet a subministrar informació immediata a l‟Àrea de Medi Ambient sobre
qualsevol incident que es produeixi en el curs de l‟obra o treball encomanat.
i.

Davant de qualsevol incompliment d‟aquestes condicions, l‟Àrea de Medi Ambient pot procedir a la
suspensió de l‟obra i/o servei, i les pèrdues que es derivin seran assumides pel Contractista.

j.

Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin
relacionats amb l‟objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
L‟adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la
desenvolupin. Als efectes de l'esmentada Llei, el contractista tindrà la consideració d‟encarregat del
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de
prescripcions tècniques particulars, l‟adjudicatari també haurà de:
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Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi elaborat
per raó de l‟execució del contracte i, a tal efecte, adoptarà les mesures de tipus tècnic i
organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l‟alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat, en atenció a l‟estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.
Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l‟efecte li
trameti l‟Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió,
publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació
seguirà vigent un cop el contracte s‟hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per
resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
Tornar a l‟Ajuntament, en tots el casos d‟extinció contractual, les dades de caràcter personal, i
també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del tractament.
També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l‟execució del contracte i aquesta documentació no podà ser
reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.
k.

Reservar, en les noves contractacions de personal destinat a l'execució del contracte, un nombre de
llocs de treball no inferior al 3 per 100 del personal a contractar, per ésser ocupats per persones
incloses en algun dels col·lectius dels programes de foment de l'ocupació. Quan l'aplicació d'aquest
percentatge sigui inferior a la unitat, i sempre que s'hagi de contractar un mínim de 10 treballadors,
s'acomplirà amb l'obligació reservant un lloc de treball per a persones d'aquests col·lectius.

El contractista podrà donar compliment a aquesta obligació ja sigui contractant directament persones
d'aquells col·lectius, ja sigui subcontractant amb una empresa de promoció i inserció laboral, excepte que
estigui prohibida la subcontractació en el present plec. L'acreditació del compliment d'aquesta obligació
s'efectuarà, en el primer cas, mitjançant l'aportació del/s corresponent/s contracte/s formalitzat/s en el
model oficial de l'Administració competent; i, en el segon, mitjançant l'aportació del subcontracte i de la
documentació necessària per acreditar la condició d'empresa de promoció i inserció laboral.
La documentació es presentarà a la direcció facultativa dins els 15 dies naturals següents a la subscripció
dels corresponents contractes. A més a més, es presentarà l'acreditació de l'afiliació i situació d'alta a la
Seguretat Social del personal, que haurà de reiterar cada tres mesos.
l.

Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de
2.000.000,- euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament dins del termini
d'un mes a comptar des de l'inici de les prestacions.

m. Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de
la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista del subcontractista. Un
cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva
subscripció.
n. Facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes dels treballadors als que afecti la
subrogació.
o. També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en
particular a:
Presentar en qualsevol de les oficines del Registre General de la Corporació, en el termini màxim de 1
mes dies hàbils, a comptar des del següent al de la notificació de l'adjudicació, un pla de seguretat i salut
en el treball, que serà aprovat abans de l'inici dels treballs, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes als documents o estudis incorporats com annexos al plec de
prescripcions tècniques; així com de les obligacions que es derivin dels capítols III-IV de la Llei 31/1995.
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Donar compliment a les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a què es refereix l'article
24 de la Llei 31/1995, en matèria de cooperació en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos
laborals per al cas que en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més
empreses i/o personal dependent de la Corporació.
p. El contractista, com mantenidor oficial de les instal·lacions, es responsabilitzarà del compliment de la
normativa vigent i en particular del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió e instruccions
tècniques complementàries, segons Real Decret 842/2002, de 2 d‟agost, i de les disposicions de la
Generalitat de Catalunya sobre instal·lacions receptores d‟energia elèctrica en baixa tensió, segons
Decret 363/2004, de 24 d‟agost, del Departament de Treball i Indústria

Clàusula 20. Modificació del contracte.
Un cop feta l„adjudicació definitiva, l‟òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les modificacions
necessàries per raons d‟interès públic i per atendre causes imprevistes. L‟exercici d‟aquesta prerrogativa
requerirà que no s‟afectin les condicions essencials del contracte, justificar la seva necessitat en
l‟expedient, l‟audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu.

Clàusula 21. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o realització,
si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.
2. Un cop efectuada la recepció de les prestacions, s‟acordarà la liquidació del contracte dins del termini
d‟un mes.
3. També un cop efectuada la recepció o conformitat, començarà a córrer el termini de garantia, que serà
de 1 any.
4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidació del
contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini
de garantia.

Clàusula 22. Subcontractació
L'adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels
requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà excedir del 40 per 100 del
preu del contracte (IVA exclòs).

Clàusula 23. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 24. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, com
també dels terminis parcials assenyalats per a l‟execució successiva.
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2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l‟Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment
del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA
exclòs)
4. En la tramitació de l‟expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en
el termini de cinc dies hàbils i l‟òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.
5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total, arribin a un
múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l‟òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordarne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
6. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament,
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Clàusula 25. Responsabilitat en l‟execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de clàusules
administratives generals.
A part de les establertes a l‟esmentat Plec, constitueixen
a) Faltes molt greus:
- L‟incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L‟incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
- L‟incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d‟acord amb la
legislació vigent.
- L'incompliment de l'obligació de reserva en la nova contractació de personal, establerta en el present
plec.
b) Faltes greus
- L‟incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L‟incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no se'ls hi
hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.
c) Faltes lleus
- L‟incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de sancions i altres
responsabilitats previst al Plec de clàusules administratives generals.
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de Barcelona

En quant a les qüestions específiques relatives a l‟execució del servei, s‟estableix el següent règim
sancionador:

Infracció

Lleu

Greu Molt

sanció a aplicar

Greu
Inspecció d'elements en servei
Punts no detectats o no inspeccionats

x

10,- € per punt i dia

x

20,- € per unitat i dia

Reparació d'avaries
Avaries puntuals, a partir del tercer dia
Avaries múltiples, a partir de les 24 hores

x

10,- € per p.ll. i dia

Avaries o desperfectes perillosos, a partir de les 4 hores

x

50,- € per p.ll i dia
x

Escomeses, CGP, o armaris oberts

250,-€ per escomes/armari i dia

Desajustos horaris encesa/apagada
A partir de desajustos de més de 10 minuts

x

50,- € per escomesa i dia

x

20,- € per escomesa i dia

Verificació de les instal·lacions
Si la verificació no es conforme a les especificacions
Neteja de lluminàries
10,- €/dia per punt

x

Neteja defectuosa o tancament defectuos
Treballs d'enllumenat
Mala qualitat dels materials i no cumplimentació del Plec

x

l'u per cent del cost afectat i dia

Per retras en la finalització o cumplimentació de l'obra o volant

x

l'u per cent del cost afectat i dia

Pintura de suports
10,- €/dia per suport

x

Si l'operació no cumpleix especificacions
Errors en l'entrega de documentació

Demora en la entrega de documentació informática de mes de 30 x
dies des de la posta en marxa de la instal·lació

10,- € per unitat i dia

Retras en la remissió de reports d'incidències diari, setmanal o x
mensual

10,- € per unitat i dia

Imatge corporativa
50,- € per vehicle i dia

x

- Vehícles sense logotips

x

- Vehícles de la contracta treballant fora de Barcelona

250,- € per vehicle i dia

Equipament inapropiat de vehicles
No disposar de GPS actiu
No tenir la ITV de vehicle o de cistella o grua en regla

50,- € per vehicle i dia

x
x

250,- € per vehicle i dia
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Clàusula 26. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de clàusules
administratives generals, amb els efectes assenyalats.
2. A part de les establertes a l‟esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l‟inici de les prestacions
b) L‟incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals
c) L‟incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
d) L‟incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques.
e) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.
f) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
g) L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes en aquest
plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial.
h) No haver aportat l'adjudicatari la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil a què es refereix
aquest plec en el termini d'un mes a comptar des de l'inici de les prestacions.
i) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que ha tingut coneixement amb
ocasió del contracte.
j) No haver aportat el pla de seguretat i salut en el treball exigit en el present plec.

Barcelona, dilluns 27 d‟abril de 2009

L'Administrador

Signat: Eduardo Cuscó Moya
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de Barcelona

ANNEX I
El/la Sr/a ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
la persona física o jurídica que representa, als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de
....................................................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:
No es troba incorregut en cap causa de prohibició de contractar amb el sector públic de les esmentades a
l'article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb
el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Amb la finalitat d‟acreditar el fet que declara, Autoritza / No autoritza a l‟Ajuntament de Barcelona a que
1
obtingui directament de l‟Agència Tributària , per al present contracte, certificat telemàtic conforme
l‟empresa està al corrent de les obligacions tributàries.
Aportarà el certificat d‟estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social si és proposat
adjudicatari, d‟acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

Localitat, data i signatura de la persona declarant

1

En virtut de l'adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al Conveni de col·laboració entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria i la Federación Española de Municipios y Provincias d’abril del
2003 en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.
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