PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL DE VILABLAREIX, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT AMB PUBLICITAT.

CLÀUSULA 1.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ
1.- És objecte d’aquesta licitació, la selecció en base al principis de publicitat, igualtat, mèrit i
lliure concurrència, d’un contractista per al servei de conservació i manteniment de la xarxa
d’enllumenat públic exterior del municipi de Vilablareix. Als efectes del seu correcte
funcionament, en condicions d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat tècnica i econòmica en benefici
de la ciutadania.
2.-Els treballs a desenvolupar es relacionen en el plec de prescripcions tècniques.
3.- Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte estan
acreditats a l’expedient.
4.- La documentació incorporada a l’expedient té naturalesa contractual, juntament amb el
present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

CLÀUSULA 2.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE
1.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis de
conformitat amb l’article 10, categoria 1 de l’annex II del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.- En cap circumstància l’existència d’aquest contracte no ha de comportar una relació de
dependència laboral entre l’Ajuntament i el personal de l’empresa adjudicatària, de conformitat
amb l’article 301.4 TRLCSP

CLÀUSULA 3.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
1.-La Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb l’article 274.1
a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableix que l’òrgan competent per contractar aquest servei és l’Alcalde de la
corporació per no superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
d’aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual quan
la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
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2.-Mitjançant Decret d’Alcaldia 154, de data 18 de juny de 2015 es va procedir a delegar de
competències de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local. Així doncs, correspón a la Junta
de Govern Local aprovar l’expedient de contractació i d’obertura del procediment d’adjudicació,
ordenar la despesa i aprovar el plec de clàusules administratives.
3.- L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, mitjançant procediment
negociat amb publicitat atenent a una pluralitat de criteris de valoració.

CLÀUSULA 4.- DRETS I OBLIGACIONS
Seran obligacions del contractista a més de l’obligació de prestar el servei en la forma indicada
en el present plec, en el plec de prescripcions tècniques i en la seva oferta les següents:
A.- obligacions del contractista:
1.- Estar al corrent en tot moment de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i
d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i en general de les que li corresponguin
com a empresa o industrial. L’adjudicatàri serà responsable de totes les obligacions i prestacions
que la legislació laboral estableix per al personal que dugui a terme els serveis, d’acord amb les
disposicions dels convenis i les ordenances de treball que hi siguin aplicables.
D’altra banda, el contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i
durant tota la vigència del contracte amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts
per la normativa vigent. Incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut.
2.- Subscriure i tenir vigent en tot moment la corresponent assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els possibles danys i perjudicis que es causen com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte de conformitat amb l’article 214 del TRLCSP.
La pòlissa a subscriure serà fins a 600.000€. Prèviament a l’adjudicació del contracte, el
contractista haurà de lliurar a l’ajuntament, una còpia de l’esmentada assegurança i del rebut que
acredita el seu pagament. Cada any el contractista aportarà a l’Ajuntament fotocòpia del rebut
acreditatiu de la renovació de la pòlissa.
3.- El contractista no podrà subcontractar, cedir o traspassar el contracte, tal com determinen els
articles 226 i 227 del TRLCSP.
4.- Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada prestació del
servei segons les especificacions esmentades en el plec de prescripcions tècniques. L’empresa
adquireix el compromís d’actuar de forma immediata en circumstàncies especials o urgents amb
els equips necessaris de personal i maquinària.
5.- Informar prèviament al responsable del contracte de totes les variacions que consideri
introduir en quan a dotacions de personal, material, organitzatives i de prestació amb la
necessària antelació per a que puguin ser o no acceptades.
6.- Iniciar la prestació del servei en la data assenyalada com d’inici de vigència del contracte.
7.- Adscriure com a mínim la prestació del servei el personal descrit en el plec de prescripcions
tècniques.
8.- Haurà de designar un representant amb poder suficient, en quan a les operacions d’execució
del contracte mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades d’aquesta
adjudicació entre el responsable del contracte que designarà l’Ajuntament i l’empresa
adjudicatària.
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9.- Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec.
10.- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per a
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar, d’acord amb la legislació vigent.
11.- Les demés establertes al plec de prescripcions tècniques que regulen el servei.

B.- Drets del contractista
Rebre de l’Ajuntament el preu que resulti de l’oferta acceptada, en la forma que es conté en la
clàusula reguladora del preu del contracte.

a.- Obligacions municipals.A) Abonament puntual al contractista en la forma que s’indicarà el preu d’adjudicació del
contracte.
B) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter extern que es
puguin presentar i afectin a la normal prestació del servei.
C) Qualsevol altre que legalment li correspongui.

b.- Facultats de l’Administració.a) Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari mitjançant la inspecció del servei pel personal que es
designi a l’efecte, i donar les ordres oportunes per a mantenir i en el seu cas restablir la
deguda prestació.
L’òrgan de contractació de l’Ajuntament podrà designar de conformitat amb l’art. 52 del
TRLCSP un responsable del contracte al que li correspondrà supervisar la seva execució
i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, deixant salvada l’adopció de decisions
que correspongui a l’atribució exclusiva de l’òrgan de contractació.
El control que exercirà l’Ajuntament mitjançant el reposable del contracte i el personal
inspector enumerat al plec de prescripcions tècniques sobre el servei serà quantitatiu i
qualitatiu i abastarà els següents factors, a títol enunciatiu:
1.- CONTROL DE LA PRESTACIÓ: acompliment de les periodicitats, personal,
maquinària, materials, eines, vehicles i demés determinats a les prestacions tècniques i a
l’oferta.
2.- CONTROL DE QUALITAT: resultat de les inspeccions degudament documentades.
3.- CONTROL DE COMPLIMENT NORMATIU: matèries de protecció d’ocupació,
condicions de treball, protecció del medi ambient, seguretat social, protecció d’higiene en
el treball, prevenció de riscos laborals, igualtat efectiva de dones i homes i protecció de
dades personals.
b) Imposar a l’adjudicatari les sancions i correccions que procedeixin per infraccions en la
prestació dels serveis.
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CLÀUSULA 5 DURADA DEL CONTRACTE
El termini del contracte serà de 2 anys a comptar del primer dia del mes següent a la seva
formalització.
S’entendrà prorrogat el contracte obligatòriament en el cas de resolució o finalització del termini
contractual, fins que no s’hagi dur a terme una nova licitació i adjudicació del servei.

CLÀUSULA 6 PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost anual de conservació i manteniment objecte de licitació s’estableix en la quantitat
màxima de 35.100,00 € i 7.371,00 € en concepte d’IVA.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost anual de licitació
indicant l’iva a aplicar mitjançant partida independent.
Aquest preu inclou totes les despeses que hagi de realitzar per al compliment de les prestacions
com són beneficis, assegurances, transports, taxes, preus públics i tots els impostos que pugin
pertocar-li com a conseqüència de la contractació. En cap cas es facturarà pel concepte de
desplaçament.
El valor estimat del contracte a efectes de l’article 88 del RDL3/2011 de 14 de novembre,
incloses les millores i auditoria s’estableix en 86.903,25€.

CLÀUSULA 7 FINANÇAMENT
El servei es finançarà amb càrrec a la partida 165.21305 del Pressupost general de la
corporació. Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.

CLÀUSULA 8 FORMA DE PAGAMENT
El contractista tindrà dret a l’abonament del preu fixat per a la realització dels serveis, amb
exclusió dels no prestats i de les possibles sancions que es poguessin imposar, de conformitat
amb el preu establert en l’adjudicació del contracte, mitjançant la presentació de factures
mensuals.
El pagament de la factura es produirà una vegada hagi estat degudament conformada pel
responsable del contracte.

CLÀUSULA 9 REVISIÓ DE PREUS
El preu d’adjudicació del contracte ofert per l’empresa adjudicatària serà vàlid, sense cap canvi
ni modificació, durant la vigència del contracte.
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CLÀUSULA 10 CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES
Els licitadors hauran de disposar i justificar gaudir de solvència econòmica financera i tècnica
professional per a la prestació objecte d’aquest contracte.
Acreditació solvència Econòmica financera
De conformitat amb l’article 75 de la TRLCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de les empreses licitadores s’acreditarà amb la presentació de, com a mínim, dos dels
documents:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentats en el registre Mercantil o en el registre oficial que
correspongui, els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials
poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de la comptabilitat
degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, 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 d’aquest volum de negocis.
En el cas que l’oferta sigui proposada conjuntament per diverses empreses, la solvència haurà
de ser acreditada per cadascuna d’elles d’acord amb el que es disposa en aquesta clàusula.
Acreditació de la solvència tècnica i professional
Als efectes de justificar la solvència tècnica professional, s’haurà d’estar al que disposen els articles
78 i 79 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre TRLCSP.
Cal aportar:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys, corresponents a
serveis d’enllumenat públic (a la via pública, no edificis) .
En l’esmentada relació haurà de figurar, per cada servei o treball que es declari, l’import del servei,
les dates, el número de punts de llum, i el destinatari públic o privat.
Quan el destinatari sigui una entitat del Sector Públic, la relació haurà d’anar acompanyada de
certificat expedit per aquesta. Si el destinatari és privat, s’haurà d’acompanyar un certificat del
destinatari privat o, si no es disposa del mateix, n’hi haurà prou amb la declaració del licitador.
b) Memòria sobre el personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, que participin
en el contracte.
c) Memòria sobre les instal·lacions tècniques de l’empresa.
d)Document acreditatiu conforme l’empresa disposa de carnet d’instal·lador autoritzat.
e)Memòria sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i del seu personal directiu, durant els últims
tres anys, acompanyada de documentació justificativa.
f) Memòria sobre la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per a l’execució del
contracte i acompanyar documentació acreditativa.
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Quan l'acreditació de les circumstàncies relatives a la personalitat i representació o solvència
dels licitadors es dugui a terme mitjançant certificació d'un Registre Oficial de Licitadors o
Empreses Classificades o mitjançant certificat comunitari de classificació, s'haurà d'acompanyar
una declaració responsable del licitador en què manifesti que les circumstàncies que consten en
el corresponent certificat, no han experimentat cap variació, segons model que s’adjunta com
annex 3.

CLÀUSULA 11 CAPACITAT I APTITUD PER CONTRACTAR
1.- Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tingui plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap supòsit
d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en l’article 60 del TRLCSP i acreditin
la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional per a desenvolupar l’objecte del
contracte.
L’activitat dels licitadors ha de tenir una relació directa amb l’objecte del contracte i han de
disposar d’una organització dotada d’elements personals i mitjans materials suficients per a la
deguda execució del contracte.
2.- Empresaris o empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea. Hauran
d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció en els registres, o la
presentació de certificacions que s’indiquen a l’annex I del RGLCAP, en els termes de l’article 73
de la LCSP.
3.- Empresaris o empreses estrangers no comunitaris.
Hauran d’aportar davant de l’òrgan de contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica
Permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc de domicili de l’empresa en el qual consti que
l’empresari o empresa gaudeixen de la capacitat i l’habilitació suficients segons la seva llei
nacional per concertar el contracte i que apliquen el principi de reprocitat que permet la
participació d’empreses espanyoles amb l’Administració, conforme el que disposa l’article 44 de
la LCSP.
4.- Fur jurisdiccional
Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la Jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes aquelles incidències que de manera directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que
pugui correspondre al licitador.
5.- També podran presentar proposicions d’acord amb l’article 59 del TRLCSP les UNIONS
D’EMPRESARIS que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que sigui necessària la
formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del
contracte al seu favor.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i
hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte se’ns derivin fins l’extinció del
mateix sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments
i pagaments de quanties significatives.
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A efectes de la licitació els empresaris que desitgin concorre integrats en una unió temporal
hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun
d’ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal
en cas de resultar adjudicataris del contracte.
La durada de les unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del contracte fins a la
seva extinció.
No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest
contracte si, aquesta participació, pogué provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar
un tractament de privilegi o favor en relació a la resta de les empreses licitadores.

CLÀUSULA 12 PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR
1.- La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació incondicionada de
les clàusules d’aquest plec sense cap excepció o reserva.
2. Els licitadors presentaran les proposicions en tres sobres tancats amb la documentació que en
cadascuna s’enumera.
El sobre número 1 es presentarà tancat i en la part exterior figurarà el següent text:
“documentació administrativa per participar en la licitació convocada per l’Ajuntament de
Vilablareix per adjudicar el servei de conservació i manteniment de les instal.lacions de
l’enllumenat públic”, presentada per.....(nom licitador).
a) Índex o relació en la que es facin constar els documents inclosos ordenats numèricament.
b) Quan es tracti de persones físiques (empresaris individuals i professionals) s’acompanyarà
còpia del document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi i el número
d’identificació fiscal (NIF). Quan l’empresari individual actuï mitjançant representant
s’acompanyarà l’escriptura de poder o còpia d’aquesta, degudament inscrita en el registre públic
corresponent i el DNI del representant.
c) Quan es tracti de persones jurídiques s’acompanyarà escriptura de constitució de l’entitat i de
les seves modificacions, 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 corresponent. Així
mateix s’acompanyarà el DNI i l’escriptura de poder del representant o la seva còpia,
degudament inscrita en el registre públic corresponent.
d) Declaració de responsable subscrita per l’empresari o empresaris, si es tracta d’unió temporal,
en la que expressi que la persona física o els administradors de la persona jurídica, en el seu
cas, no incorren en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració, de l'article 60
del TRLCSP, i d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social. Sens perjudici de que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se,
abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual es vagi a efectuar. (Annex 2)
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e) Si es tracta d’unió temporal d’empresaris hauran de presentar, a més, un document de
compromís de constituir la Unió Temporal d’Empreses en el cas de resultar adjudicataris, en els
termes previstos a la clàusula d’aquest plec.
f) Document de compromís de l’obligació de subscriure la pòlissa d’assegurances en la forma i
termini indicat pel present plec pel supòsit de que resulti adjudicatari.
g) Documentació acreditativa de la solvència econòmica financera tècnica o professional.
h) Document acreditatiu de disposar d’un centre de treball amb extensió suficient per encabir
almenys, un magatzem per al material, equips i maquinària necessaris per a portar a terme
l’execució del contracte.
i) Certificats emesos per entitats independents o document equivalent, del compliment de
normes de gestió de qualitat (ISO, OHSAS,...) basades en les normes europees o internacional i
certificades per organismes conformes a la legislació comunitària o a les normes europees o
internacionals relatives a la certificació.
j) Fotocòpia del document de qualificació empresarial i el Carnet d’instal·lador elèctric del
responsable del contracte de l’empresa adjudicatària.
k) Tots els licitadors hauran d’assenyalar un domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta
circumstància podrà ser complementada indicant una direcció de correu electrònic i un número
de telèfon i fax.
l) altre documentació que en el seu cas consideri necessària per l’acreditació de la solvència
tècnica, professional o econòmica de l’empresa.
En el supòsit dels licitadors inscrits al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, la
documentació administrativa requerida anteriorment, podrà ser el substituït pel certificat
d'inscripció en el Registre de Contractistes de la Generalitat de Catalunya en el termes que es
dedueixen del Decret 107/2005, de 31 de maig. A més, el licitador presentarà la resta de
documentació que en el seu cas sigui exigible per a la contractació, que no consti en el Registre
de Contractistes esmentat, així com el que no estigui vigent.
3. El sobre número 2 es presentarà també tancat, figurant en la part exterior el següent text:
“Proposició relativa als criteris d’adjudicació tècnics que depenen d’un judici de valor per
participar en la licitació convocada per l’Ajuntament de Vilablareix per adjudicar el servei
de conservació i manteniment de les instal.lacions de l’enllumenat públic exterior de
Vilablareix” presentada per..................(nom licitador)...:
La proposició contindrà la documentació o l’oferta relativa als criteris tècnics d’adjudicació no
avaluables mitjançant xifres o percentatges, relacionats amb els criteris d’adjudicació de l’apartat
2 de la clàusula 13.
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4. El sobre número 3 es presentarà també tancat, figurant en la part exterior el següent text:
“Proposició relativa als criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges per participar
en la licitació convocada per l’Ajuntament de Vilablareix per adjudicar el servei de
conservació i manteniment de l’enllumenat públic exterior de Vilablareix” presentada
per...........(nom licitador).
La proposició contindrà l’oferta econòmica i l’oferta relativa als criteris avaluables mitjançant
xifres o percentatges, relacionats amb els criteris d’adjudicació de l’apartat 1 de la clàusula 13.
Aquesta es presentarà conforme al model establert al final del present plec.
CLÀUSULA 13 CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ
D’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
De conformitat amb l’article 150 del TRLCSP els criteris a aplicar per valoració de les ofertes
presentades amb la puntuació atribuïda a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la
proposició més avantatjosa, són els següents:
1) CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (fins a 65 punts)
(A incorporar al sobre numero 3)
1.1 PREU DEL CONTROL I MANTENIMENT FUNCIONAL DEFINIDES EN EL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (fins a 35 punts)
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació. Les
ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació de cada oferta:

35 X preu de l’oferta més econòmica
___________________________________
Preu de l’oferta que es puntua

Es considerarà oferta anormal o desproporcionada quan el preu ofertat pel licitador sigui
desproporcionat d’acord amb el criteri previst a l’article 85 del RGLCAP.
1.2 OFERTA SOBRE ELS TREBALLS COMPLEMENTARIS I NO REPETITIUS (fins a 15
punts) (ANNEX 4)
Es valorarà el percentatge únic de rebaixa que ofereixi el licitador respecte a tots els preus
unitaris que s’adjunten al plec administratiu, corresponents a feines, tasques, hores de treball,
materials, etc.
A l’oferta més econòmica, de cada un dels punts anteriors, se li atorgaran els 15 punts. La resta
d’ofertes es valoraran en base a l’expressió X = 15 – (a - b)
a = % de descompte major
b = % de descompte de l’oferta a valorar
En el cas que X sigui igual o inferior a 0 s’adoptarà el valor de 0.
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En cas que apareguin nous materials, subministraments, operacions no contemplats en la llista
de preus unitaris proporcionada per l’Ajuntament, els preus unitaris s’establiran d’acord amb el
preus establerts al banc BEDEC del 2015 descomptant el percentatge de descompte que ofereixi
el licitador guanyador.
1.3 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (fins a 3 punts).
Es valorarà la disposició de certificats emesos per entitats independents del compliment de
normes de gestió mediambiental i energètica basades en normes europees o internacionals i
certificades per organismes conformes a la legislació comunitària o a les normes europees o
internacionals relatives a la certificació. Per cada certificació esmentada a continuació s’atorgarà
1 punt, amb un màxim de 3 punts:
- Certificació ISO 14.001 (1 punt)
- Certificació EMAS (1 punt)
- Certificació ISO 50.001 (1 punt)
1.4 SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (fins a 5 punts).
Es valorarà que el licitador aporti el compromís d’entregar en el termini de tres mesos des de la
signatura del contracte, tota la informació relativa al servei d’enllumenat públic en format apte per
a software de SIG (l’Ajuntament de Vilablareix utilitza el programa QGIS) per tal de poder
confeccionar plànols temàtics i llistats específics per a l’anàlisi de les dades.
S’haurà d’aportar la cartografia de l’enllumenat públic del municipi en format shapefile de ESRI
amb el sistema de referència EPSG:25831/ETRS89/UTM zones 31N. Totes les dades
alfanumèriques hauran d’estar codificades en UTF-8.
Les capes mínimes a aportar amb els atributs associats seran les següents:
(La primera columna de totes les taules d’atributs de cada capa ha de ser sempre una columna
“id”, que ha de ser un número únic i autoincremental correlatiu).
-

-

Capa “quadre d’enllumenat”: número CUPS, nom carrer, codi lletra, tarifa, potència
contractada, potència real, sistema reducció, total punts de llum, total làmpades, classificació
de la zona, flux hemisferi superior instal·lat, classificació de l’enllumenat requerit, classificació
de l’enllumenat real, disposició, interdistància, llargada carrer, amplada carrer, superfície
carrer, il·luminància mitjana, eficiència energètica de referència, qualificació energètica,
punt_id, xarxa_id, num_policia_id (proporcionat per l’Ajuntament).
Capa “punts de llum”: nom carrer, marca lluminària, model lluminària, tipus de làmpada,
nombre de làmpades, tipus de suport, alçada, potència nominal, potència real, lux, quadre_id,
xarxa_id, num_policia_id (proporcionat per l’Ajuntament).
Capa “xarxa”: nom carrer, longitud, quadre_id, punt_id, num_policia_id (proporcionat per
l’Ajuntament).

S’atorgaran 5 punts al licitador que es comprometi a aportar tota la informació abans esmentada,
i 0 punts al qui no ho justifiqui.
1.5 MILLORES (fins a 7 punts)
Millores relacionades amb l’objecte del contracte que no suposin cap cost addicional per al servei
i no estiguin contemplades com obligacions del contracte.
Les millores recauran exclusivament sobre els conceptes següents:

C/ Perelló, 120 – 17180 Vilablareix – Telèfon 972405001 – Fax 972238764 E-mail. Ajuntament@vilablareix.cat - Web. www.vilablareix.cat

-

Substitució de la columna del punt de llum Z-45 al carrer Perelló, malmesa per l’impacte d’un
vehicle a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)
Substitució de la columna del punt de llum D-00 al carrer Pirineus, que té la base de la
columna rovellada amb perill de trencar-se (0,7 punts)
Substitució de bàcul del punt de llum G-13 al carrer Pont d’en Canals, malmès per l’impacte
d’un vehicle a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)
Substitució de bàcul del punt de llum P-09 al carrer Güell, malmès per l’impacte d’un vehicle
a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)
Substitució de bàcul del punt de llum P-15 al carrer Tramuntana, malmès per l’impacte d’un
vehicle a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)
Substitució de bàcul del punt de llum P-18 al carrer Raset, malmès per l’impacte d’un vehicle
a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)
Substitució de bàcul del punt de llum S-44 al carrer Mosquerola, que té la base de la columna
rovellada amb perill de trencar-se (0,7 punts)
Substitució de bàcul del punt de llum S-60 al carrer Mas Falgàs, malmès per l’impacte d’un
vehicle a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)
Substitució de bàcul del punt de llum S-12 al carrer Mosquerola, malmès per l’impacte d’un
vehicle a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)
Substitució de la columna del punt de llum T-34/35 a la carretera Santa Coloma, malmesa
per l’impacte d’un vehicle a l’alçada de la portella de registre (0,7 punts)

S’atorgarà 0,7 punts a cada punt de llum substituït amb un màxim de 7 punts.
2) CRITERIS DE VALORACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 35 punts)
(A incorporar al sobre numero 2)
Els 35 punts es distribuiran de la següent manera:
2.1 MANTENIMENT (fins a 10 punts)
Es valorarà la proposta tècnica per a la prestació del servei de manteniment de l’enllumenat
(plans de treball, metodologia, planificació, organització, manteniment de l’inventari actualitzat,
entrega d’informes, lectures de consum, etc.) i la seva adaptació a les particularitats del municipi,
als plecs tècnics i les propostes que el millorin.
2.2 SUPORT INFORMÀTIC (fins a 10 punts)
En aquest apartat cal descriure exhaustivament el software de gestió de l’enllumenat públic
incidint en aspectes com: capacitats i funcionalitats, gestió de la informació per part de
l’Ajuntament com consulta d’incidències, punts de llum, etc. En general, grau d’informatització
ofert per gestionar l’inventari, comunicats i informes.
2.3 GESTIÓ ENERGÈTICA (fins a 15 punts)
Caldrà realitzar una auditoria de l’enllumenat públic del Pla Parcial el Perelló – Can Pere Màrtir i
una actualització de l’auditoria de la resta del municipi realitzada el 2013. L’auditoria haurà
d’incloure com a mínim un estudi i anàlisi de l’inventari actual, els seus consums i nivells de
servei i el desenvolupament d’una proposta d’inversió per a l’estalvi energètic, amb el càlcul de
l’estalvi energètic un cop aplicades les propostes.
El termini màxim per a la redacció de l’auditoria és de 6 mesos. Es valorarà la descripció dels
continguts de l’auditoria i les propostes de millora.
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CLÀUSULA 14 GARANTIA I FORMA DE CONSTITUCIÓ
1.- Per concórrer a la licitació regulada en aquest plec no és necessària la constitució de garantia
provisional.
S’estableix una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
L’adjudicatari haurà de constituir aquesta garantia en qualsevol de les formes admeses en
l’article 96 del TRLCSP i dins el termini dels 10 dies hàbils següents a la recepció del
requeriment de l’òrgan de contractació.
2.- Podrà exigir-se una garantia complementària de fins el 5% de l’import d’adjudicació en el
supòsit de presentació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
3.- La garantia respon dels conceptes enumerats a l’article 100 TRLCSP, com són les penalitats
imposades al contractista, les despeses originades a l’Administració per demora i incompliments
del contractista els danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte i de
la inexistència de vicis o defectes.
4.- La devolució i cancel·lació de les garanties es regirà pel que disposa l’art 102 del TRLCSP.
Aquesta serà retornada al contractista una vegada hagi transcorregut el termini de 2 mesos a
comptar de la data de la recepció del servei, de conformitat amb l’article 307 del TRLCSP. Dins
dels 15 dies anteriors a aquest venciment, els tècnics responsables del contracte hauran
d’emetre informe per a procedir a la devolució de la garantia definitiva.

CLÀUSULA 15 COMPLIMENT DEL CONTRACTE
El compliment de les prestacions objecte del contracte s’entenen a risc i ventura de l’empresa
adjudicatària, de conformitat amb l’article 215 TRLCSP.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi vençut el termini contractual.

CLÀUSULA 16 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir-hi modificacions
en les operacions que l’integren, degudes a l’augment, la reducció o la supressió de les
mateixes, la substitució d’unes per altres o la modificació de les freqüències.
Aquestes modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir de forma
acumulada, en més o menys el 10% de l’import anual del contracte i seran aprovades per
resolució de l’òrgan de contractació.
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista anteriorment només podrà operar si es
justifica per la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat es preveuen
a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden alterar les condicions essencials
de la contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions
estrictament indispensables. El procediment a seguir, en tot cas, és el previst a l’article 108 del
TRLCSP, resultant obligat procedir a la formalització de la modificació en virtut del previst a
l’article 219.2 del TRLCSP.
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En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat d’addicionar prestacions
complementàries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del contracte a fi de què es
pugui contemplar finalitats noves no previstes en la documentació preparatòria del contracte, o
incorporar una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests
supòsits s’ha de fer una nova contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar
el règim establert per l’adjudicació dels contractes complementaris si es donen les
circumstàncies que preveu l’article 174b).

CLÀUSULA 17 CONFIDENCIALITAT
Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la
informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial, part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial el que
respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes conficidencials de les mateixes.
Els òrgans de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i que se li hagués donat
l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de
tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement
d’aquesta informació, a excepció que els plecs o el contracte estableixin un termini més gran.

CLÀUSULA 18 POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
En el cas que per l’assumpció del contracte o en el seu desenvolupament, el contractista hagués
de tenir accés a dades de caràcter personal per a una execució i gestió correcte del concepte
contractat, el contractista se sotmet expressament al compliment del que s’estableix en els
articles següents sobres seguretat de dades, secret professional, eliminació i propietat de les
dades i remissió al marc legal vigent.

CLÀUSULA 19 RÈGIM SANCIONADOR I RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES
El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realització i
amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de clàusules en el plec de
prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l’empresa adjudicatària en la seva oferta,
sempre que hagin estat acceptades per l’Ajuntament.
Quan el contractista incorre en demora respecte del compliment del termini, per causa imputable
al mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les condicions especial d’execució i o
compleixi defectuosament amb les prestacions objecte del contracte, l’Alcaldia podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de sancions, de conformitat amb
l’article 212 del TRLCSP.
La tipificació de les infraccions que puguin donar lloc a la imposició de sanció són les següents:
-Infraccions molt greus:
-

Retard en el començament de la prestació del servei superior a cinc dies, sempre que no
existeixi una causa de força major.

C/ Perelló, 120 – 17180 Vilablareix – Telèfon 972405001 – Fax 972238764 E-mail. Ajuntament@vilablareix.cat - Web. www.vilablareix.cat

-

Paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei.
Retard sistemàtic en la prestació del servei respecte a l’horari establert.
No presentar-se el responsable del contracte, o la persona que el substitueixi, a les
reunions periòdiques amb els Serveis Tècnics municipals
Incompliment de la planificació programada d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals.
Utilització de mitjans en mal estat de conservació.
Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació de
serveis indicades en el contracte.
Rebre tan l’empresa adjudicatària, com qualsevol treballador de la mateixa, alguna
remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.
Incompliment de les prescripcions sanitàries.
La reiteració de la falta greu.

-Infraccions greus
-

Retards sistemàtics en la prestació del servei.
Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei.
Reiteració en la realització de faltes lleus.

-Infraccions lleus
Seran infraccions lleus totes les no previstes anteriorment i que no compleixin d’alguna manera
les condicions establertes en aquest contracte, i sempre que siguin en perjudici lleu del servei.
Les infraccions tipificades en l’apartat anterior donaran lloc a la imposició de les següents
sancions:
A.- SANCIONS molt greus:
Multes de 1500 a 3000 euros, sens perjudici de la possibilitat de resolució del contracte per part
de l’Ajuntament de conformitat amb el disposat a l’article 212.7 del TRLCSP.
B.- SANCIONS GREUS
Multes de 600 a 1500€
C.- SANCIONS LLEUS
Multes de 6 a 600€
Les penalitats es faran efectives descomptant el seu import sobre el de la factura corresponent al
mes següent al de la notificació de la imposició de la penalitat.
Per procedir a la imposició de les penalitats indicades anteriorment serà necessari que els
incompliments que puguin donar lloc a les mateixes quedin degudament certificats.
La imposició de sancions no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Ajuntament, com a conseqüència de l’incompliment del contractista.
Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta, s’estarà al
que disposen els articles 223,224,225,308 i 309 del TRLCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista, en el seu cas, mitjançat procediment tramitat en la forma reglamentàriament
establerta per l’article 109 del RGLCAP.
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CLÀUSULA 20 PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ, RECURSOS I JURISDICCIÓ
L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a l’article 210 del TRLCSP, les prerrogatives
d’interpretar el contracte, resoldre els dubte que n’ofereixi el compliment, modificar-lo i acordarne la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al
TRLCSP i les seves disposicions de desenvolupament.
CLÀUSULA 21 PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ,
FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ.
L’òrgan de contractació invitarà a un mínim de 3 empresaris amb capacitat suficient per la
realització de l’objecte del contracte.
La invitació als candidats contindrà còpia del plec i la documentació complementària o les
indicacions necessàries per a l’accés a aquests documents.
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament al carrer Perelló núm. 120 de Vilablareix, en horari de
dilluns a divendres de 9 del matí a 15 hores, dins del termini de 15 dies naturals, comptats a
partir de l’endemà de rebre la invitació per presentar la proposta.
Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de
l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta
mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, títol
complet de l’objecte del contracte i nom del candidat.
L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència
estesa per la Secretaria municipal. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la
proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del
termini assenyalat en el present plec de condicions. En tot cas, transcorreguts deu dies següents
a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
Cada candidat no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc no podrà subscriure cap oferta en
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes subscrites pel
candidat.
La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les clàusules
del present Plec.
Les ofertes per participar en la negociació es presentaran en 3 sobres tancats,
CLÀUSULA 22.- OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIÓ
Tramitació davant la Mesa.
Als efectes de qualificació de documents la Mesa es reunirà a les dependències de l’Ajuntament
de Vilablareix, el dia i hora assenyalats seran degudament notificats als licitadors.
El President ordenarà l’obertura dels sobres “1” i la Secretària de la Mesa certificarà la relació de
documents que figuri en el sobre.
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Si la Mesa observés defectes o omissions subsanables en la documentació presentada, ho
comunicarà verbalment als interessats, disposant els licitadors d’un termini de tres dies hàbils
per poder corregir o subsanar els defectes davant la mesa de contractació.
A més, podrà sol·licitar aclariments respecte els certificats i documentació presentada o requerirlos la presentació d’altres complementaris dins el mateix termini esmentat.
Si solament s'hagués rebut una sol·licitud admissible, la Mesa podrà acordar declarar desert la
licitació, sense que es procedeixi a l'obertura del corresponent sobre de documentació econòmica.
Es resoldrà el mateix, si cap dels sol·licitants acomplís les condicions exigides per a prendre-hi part.
Conclosa la fase anterior, seguidament es celebrarà l’acte públic d’obertura de les proposicions
que es desenvoluparà de conformitat amb allò establert en els articles 26, 27 i 30 del Real Decret
817/2009 de 8 de maig.
Es procedirà a l’obertura i examen dels sobres 2 que conté els criteris la ponderació dels quals
depenen d’un judici de valor.
Desprès de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics que
consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a les ponderacions
establertes en aquest Plec.
Així mateix, es fixarà una data per a la celebració de l’acte d’obertura de la resta de la proposició
deixant constància documental de tot allò actuat.
Reunida novament la Mesa de contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als
criteris dependents d’un judici de valor. A continuació es procedirà a l’obertura del sobre 3.
La Mesa de contractació podrà negociar amb els licitadors les proposicions presentades en base
a la proposició més avantatjosa, als efectes de possibles millores, vetllant perquè tots els
interessats rebin el mateix tracte i, en particular, sense facilitar, de forma discriminatòria,
informació que pugui donar avantatges a determinats interessats respecte de la resta.
Per a determinar la proposició més avantatjosa es tindran en compte els criteris vinculats a
l’objecte del contracte descrits a la clàusula 13ª.
La Mesa de Contractació proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
Les citacions a negociar es podran realitzar via fax, telèfon, per escrit o per compareixença,
deixant-ne constància a l’expedient.
La proposta d’adjudicació es formularà en base a la millor oferta resultant de la negociació.
En el cas que un licitador citat no comparegui a la negociació es considerarà que no millora la
proposta presentada.
En el cas que es produeixi un empat en la ponderació de les ofertes negociades, la proposta
d’adjudicació es decidirà mitjançant sorteig, de conformitat amb el que estableix l’article 87.2 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
De tot plegat se’n deixarà constància aixecant acta en la que es farà constar sumàriament les
negociacions mantingudes i l’ordre de prioritat, segons el seu criteri, de les ofertes presentades.
El resultat de la negociació servirà per concretar i fixar les millores definitives del contracte .

C/ Perelló, 120 – 17180 Vilablareix – Telèfon 972405001 – Fax 972238764 E-mail. Ajuntament@vilablareix.cat - Web. www.vilablareix.cat

CLÀUSULA 23.- La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà
cap dret a favor de l’adjudicació proposat davant l’Ajuntament.
La Mesa pot proposar declarar desert la licitació a partir dels plecs de proposició econòmica, si cap
dels licitadors acompleix les condicions establertes en qualsevol dels apartats del present Plec o de
la resta de la documentació.
Els acords de la Mesa tindran sempre caràcter provisional, per la qual cosa no seran susceptibles
de cap mena d'impugnació.
Qualsevol licitador podrà formular escrit d’al·legacions, sense caràcter de recurs, dirigit a l'Òrgan
Contractant a qui correspongui la resolució de la licitació, que contindrà els aclariments,
manifestacions i protestes que convingui al seu dret. Per tal que aquests escrits puguin formar part
de l'expedient i ser coneguts per l'Òrgan Contractant competent en prendre la seva resolució,
hauran de presentar-se dins els 5 dies següents a l’acte d’obertura d’ofertes
Les actes de les Sessions seran redactades pel Secretari de la Mesa i s'hi consignarà:
a.
Lloc, dia i hora en què comença l'acte.
b.
Noms, cognoms i funcions dels components de la Mesa de Contractació.
c.
Relació de totes les proposicions presentades que expressin els noms de les
empreses i els preus oferts.
d.
Referència de les proposicions admeses, i en el seu cas, de les rebutjades, que
expliqui els motius d'aquesta declaració d'exclusió.
e.
Resum de les deliberacions entre els membres de la Mesa de Contractació.
f.
Hora en què finalitzarà l'acte.
g.
Certificació del Secretari de la Mesa de Contractació que acrediti que l'empresa a la
qual es proposa l'adjudicació ha presentat la documentació necessària prevista pel
present plec de clàusules.
h.
Les Actes seran firmades pel President i el Secretari.
La documentació que acompanya les proposicions quedarà a disposició dels interessats. En el
supòsit que es formuli protesta, reclamació o reserva, la Mesa retindrà la documentació referent a la
proposició objecte d'aquesta.
CLÀUSULA 24.- CRITERIS DE VALORACIÓ
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà aquella que
obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació un cop
aplicats els criteris de valoració.
CLÀUSULA 25.- MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació estarà integrada pels següents membres:
President:
Vocals

• El de la Corporació o membre de la Corporació en qui delegui.
• Un representant del grup municipal de ERC.
• Un representant del grup municipal de CiU.
• Un representant del grup municipal del PSC.
• L’Arquitecte municipal.
• L’Arquitecte Tècnic municipal..
• La Secretària-Interventora.

Secretària: Funcionària / laboral de la Corporació.
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CLÀUSULA 26. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació, una vegada determinada l’oferta econòmicament més avantatjosa
requerirà al licitador que l’hagi presentada per tal de que, dintre del termini de deu dies hàbils a
comptar des del dia següent de la recepció del requeriment presenti la següent documentació:
- Justificant que acrediti haver constituït la garantia definitiva.
- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
- Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a requerir la mateixa documentació al licitador
següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
L’adjudicació s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució motivada dintre dels cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació, en la qual es concretaran i fixaran els termes
definitius del contracte, es notificarà als licitadors i es publicarà de conformitat al que estableix el
TRLCSP.
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses s’haurà d’aportat l’escriptura
de constitució abans de la formalització del contracte.
Igualment quan s’exigeixi a l’adjudicatari que concerti algun tipus d’assegurança haurà d’aportarse la pòlissa corresponent abans de la formalització del contracte.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Formalitzat el contracte la documentació administrativa presentada en el sobre A
quedarà a disposició dels interessats.
Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta. No obstant, l’òrgan de
contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior,
prèvia comunicació als licitadors que acceptin la pròrroga.
CLÀUSULA 27.
FORMALITZACIÓ

FORMALITZACIÓ

DEL

CONTRACTE

I

PUBLICITAT

DE

LA

Els contractes que celebrin els poders adjudicadors es perfeccionen amb la seva formalització en
la forma que estableix el TRLCSP que s’hauran de publicar en el perfil del contractant i en el
supòsit de contractes superiors a 100.000.-€, s’haurà de publicar a més un anunci que doni
compte de la citada formalització en el Butlletí oficial de la Província, en un termini no superior a
quaranta vuit hores a comptar des de la formalització del contracte.
L’adjudicatari, a més del contracte, haurà de signar el plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars que formarà part del contracte.
CLÀUSULA 28 RÈGIM JURÍDIC
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i pel plec de prescripcions
tècniques i a més:
-

Pel Real Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
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-

El Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret 1098/2011 de 12 d’octubre.
El Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
La Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
Supletòriament la resta de normes de Dret Administratiu.
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RELACIÓ D’ANNEXES
ANNEX 1. Model d’oferta econòmica
ANNEX 2. Model declaració responsable
ANNEX 1 MODEL OFERTA ECONÒMICA
En/Na ....................... amb DNI núm. ....................... , veí de .........................., amb domicili a
...................., en nom propi (o en representació de .....................), amb correu electrònic.................,
assabentat de l’anunci publicat per a la contractació, mitjançant procediment negocitat amb publicitat,
del SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE
VILABLAREIX, segons publicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilablareix i en el BOP, i de
les condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el contracte,
MANIFESTA
Que accepta íntegrament les indicades condicions i les obligacions del plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques i ofereix portar a terme l’execució del servei pel període
de
DOS
ANYS
d’execució
del
contracte
pel
preu
TOTAL
de
..................................................................................(en
lletres)....................................EUROS
(EN
NUMEROS................................euros) , inclòs l’IVA, despeses generals i beneficis industrials, d’acord amb
el següent detall:
A)
Import anual sense IVA

Iva (21%) Import TOTAL (IVA,
despeses generals i benefici
industrial inclosos)

PRIMER any
d’execució del
contracte
SEGON any
d’execució del
contracte
TOTAL
Lloc, data i signatura del licitador."

_______________________________________________________________________
NOTA: En cas de detectar-se alguna diferència entre l’import escrit en números i l’import escrit en
lletres prevaldrà en tots els casos l’import escrit en lletres.
CAL ADJUNTAR LA RESTA DE PUNTS OBJECTE D’ADJUDICACIÓ:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

PREU
TREBALLS COMPLEMENTÀRIS
GESTIÓ AMBIENTAL
SISTEMA D’IFORMACIÓ GEOGRÀFICA
MILLORES

A ....................... a ....................... de ....................... de 2015
Signatura del candidat,
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ANNEX 2 Model declaració responsable
"En/Na. ................................... major d’edat veí/a de ............... i amb domicili al C/ plaça/ Avda. ................
telèfon mòbil ............................. amb DNI núm. .................. actuant en nom i representació de
................................(propi o de l’empresa a que representi), als efectes de licitar en el procediment
d’adjudicació del contracte administratiu del servei de manteniment i conservació de les instal.lacions de
l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Vilablareix.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:
a) Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 del TRLCSP.
b) Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i
administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar
amb les Corporacions Locals.
c) No té deutes pendents de naturalesa tributària, sancionadora o de qualsevol altre tipus amb
l’ajuntament de Vilablareix.
d) Que disposa de la preceptiva llicència per a l’exercici de l’activitat.
e) Ha tingut en compte en l’oferta presentada les obligacions relatives a la fiscalitat, a la
protecció del medi ambient i a les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació,
condicions de treball i prevenció de riscos laborals.
f) Que disposa efectivament dels mitjans humans i materials necessaris per a la correcta
execució del contracte.
g) Que coneix el contingut de l’expedient administratiu, el plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i que es compromet a executar el mateix amb
subjecció als esmentats plecs.
h) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
i) De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo a l’Ajuntament de
Vilablareix perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
de l'empresa licitadora.
SI

NO

A ....................... a ....................... de ....................... de 2015

Signatura del candidat,
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ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE VIGÈNCIA DE DADES DEL RELI O ALTRES REGISTRES PÚBLICS

En............................................................................................... amb domicili...........................................amb
DNI
núm...........................en
representació
de
l’empresa
......................................,amb
domicili............................................. i NIF............................................
DECLARA, sota la seva responsabilitat, que les dades que consten al Registre Electrònic de la Generalitat
de Catalunya (RELI) son vigents
I per a que així consti, signo la present en ...................... a ..... de ................de 2015.
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ANNEX 4

1.- OBRA CIVIL

Ml

CANALITZACIÓ PER XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC A ENCREUAMENT DE CALÇADA AMB
PAVIMENT ASFÀLTIC ** INCLOU: DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT, MOVIMENT DE TERRES
(Excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport de terres i runes a abocador autoritzat),
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS (Conductor de coure nu 1x35 mm2, dos tubs
corrugats flexibles de PE de D-100 mm, cinta de senyalització), REBLIMENT DE TOTA LA RASA AMB
FORMIGÓ HM-20 (Excepte els 12 cm superiors per la reposició del paviment asfàltic) I REPOSICIÓ
DE SERVEIS AFECTATS (OC-001). ................................ 49,32.-€

Ml

CANALITZACIÓ PER XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC A ENCREUAMENT DE
CALÇADA AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ ** INCLOU: DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DEL
PAVIMENT, MOVIMENT DE TERRES (Excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i
transport de terres i runes a abocador autoritzat), SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE MATERIALS (Conductor de coure nu 1x35 mm2, dos tubs corrugats flexibles de PE
de D-100 mm, cinta de senyalització), REBLIMENT DE TOTA LA RASA AMB FORMIGÓ
HM- 20 AMB ACABAT SUPERFICIAL REGLEJAT I REPOSICIÓ DE SERVEIS
AFECTATS
(OC-002).
.................................................................................................42,28.-€

Ml

CANALITZACIÓ PER XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC A VORERA AMB PAVIMENT
DE PANOTS ** INCLOU: DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT (Amb panots del
model existent col·locats, a truc de maceta, sobre base de formigó HM-20 de 10 cm de
gruix), MOVIMENT DE TERRES (Excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis i transport de
terres i runes a abocador autoritzat), SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
MATERIALS (Conductor de coure nu 1x35 mm2, tub corrugat flexible de PE de D-80 mm,
cinta de senyalització), REBLIMENT DE TOTA LA RASA AMB SORRA I REPOSICIÓ DE
SERVEIS AFECTATS (OC-003). .................................33,90.-€

Ml

CANALITZACIÓ PER XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC A VORERA AMB PAVIMENT
DE FORMIGÓ ** INCLOU: DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT, MOVIMENT DE
TERRES (Excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis i transport de terres i runes a
abocador autoritzat), SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS (Conductor
de coure nu 1x35 mm2, tubs corrugats flexibles de PE de D-80 mm, cinta de
senyalització), REBLIMENT DE TOTA LA RASA AMB SORRA (Excepte els 15 cm
superiors per la reposició del paviment amb formigó HM-20) I REPOSICIÓ DE SERVEIS
AFECTATS (OC-004). ......................................................28,70.-€
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Ml

CANALITZACIÓ PER XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC A ZONA SENSE PAVIMENTAR
** INCLOU: MOVIMENT DE TERRES (Excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis,
rebliment 0.60x0.60 amb materials seleccionats de l’excavació i transport de sobrants a
abocador autoritzat), SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS (Conductor
de coure nu 1x35 mm2, tub corrugat flexible de PE de D-80 mm, cinta de senyalització ),
REBLIMENT DEL CORRUGAT 0.60x0.40 AMB SORRA I REPOSICIÓ DE SERVEIS
AFECTATS
(OC-005).
.................................................................................................17,42.-€

Ut.

PERICO DE REGISTRE (0.40x0.40x1.00) : Parets de formigó HM-20, solera amb llit de
sorra, bastiment i tapa de fosa de 30 mm (OC-006). .............66,55.-€

Ut.

Basament per a suport fins a 6 metres (0,60x0,60x0,60) amb formigó HM-25 (OC-007).
.................................................................................................36,42.-€

Ut.

Basament per a suport de 7,8 i 9 metres (0,80x0,80x0,80) amb formigó HM-25 (OC-008).
.................................................................................................57,82.-€

Ut.

Basament per a suport de 10,11 i 12 metres (0,80x0,80x1,00) amb formigó HM-25 (OC009). ............................................................................................73,27.-€

Ut.

Basament per a suport de 13,14 i 15 metres (1,00x1,00x1,30) amb formigó HM-25 (OC010). ............................................................................................86,94.-€

Ut.

Formació de sondatge (cata - 0,80x0,80x1,00) (OC-011). ......................71,20.-€

M3

Excavació de rases, a zona amb serveis, fins a 1 metre de fondària en terreny compacte.
Inclou : carrega sobre camió , ajuts de manobre per anivellació i adequació del fons de la
rasa a la rasant projectada i reposició de serveis afectats (OC-012).
...................................................................................16,74.-€

M3

Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat de l’excavació i amb
compactació del 95% PM (OC-013). .........................................................7,84.-€

M3

Subministrament i col·locació en obra de formigó H-20 (OC-014). .........76,86.-€

M3

Subministrament i col·locació en obra de formigó H-25 (OC-015). .........80,10.-€

M3

Subministrament i col·locació en obra de sorra (OC-016). ......................14,30.-€

M3

Transport de terres i runes a abocador autoritzat (OC-017). .....................9,76.-€

M2

Demolició i reposició de paviment asfàltic de 12 cm de gruix (OC-018). 38,66.-€

M2

Demolició i reposició de paviment de formigó HM-20 de 20 cm de gruix (OC-019).
.........................................................................................................26,90.-€

M2

Demolició i reposició de paviment de panots sobre base de formigó HM-20 de 10 cm de
gruix (OC-020). ........................................................................30,67.-€
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2.- LÍNIES ELÈCTRIQUES

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 3 ½ x 25 mm2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A RASA ENTUBAT
(LE-001). .......................................................................5,02.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 4 x 16 mm2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A RASA ENTUBAT (LE002). .......................................................................3,81.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 4 x 10 mm2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A RASA ENTUBAT (LE003). .......................................................................3,48.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 4 x 6 mm2. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A RASA ENTUBAT (LE004). .......................................................................2,31.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS: POTENCIA 3 ½ x 25 mm2 i MANIOBRA 2 x 4 mm2.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
A
RASA
ENTUBATS
(LE-005).
...........................................................................................................5,36.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS: POTENCIA 4 x 16 mm2 i MANIOBRA 2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ
A
RASA
ENTUBATS
(LE-006).
...........................................................................................................5,24.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS: POTENCIA 4 x 10 mm2 i MANIOBRA 2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ
A
RASA
ENTUBATS
(LE-007).
...........................................................................................................3,61.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS : POTENCIA 4 x 6 mm2 i MANIOBRA 2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT
In
INSTAL·LACIÓ
A
RASA
ENTUBATS
(LE-008).
...........................................................................................................2,92.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 3 ½ x 25 + 1 x 16 mm2 (3½ x 25 per línies de potencia + 1 x 16 mm2, grocverd, per línia de posta a terra d’elements metàl·lics accessibles). SUBMINISTRAMENT
ICOL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapat per façana o amb cable fiador en els trams sense
edificar) (LE-009). ..........9,09.-€
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Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 5 x 16 mm2 (4 x 16 per línies de potencia + 1 x 16 mm2, groc-verd, per línia
de posta a terra d’elements metà l·lics accessibles). SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapat per façana o amb cable fiador en els trams sense
edificar) (LE-010). ...........................7,75.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 5 x 10 mm2 (4 x 10 per línies de potencia + 1 x 10 mm2, groc-verd, per línia
de posta a terra d’elements metàl·lics accessibles). SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapat per façana o amb cable fiador en els trams sense
edificar) (LE-011). ..........................6,72.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 5 x 6 mm2 (4 x 6 per línies de potencia + 1 x 6 mm2, groc-verd, per línia de
posta a terra d’elements metàl·lics accessibles). SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
SUPERFICIAL (Grapat per façana o amb cable fiador en els trams sense edificar) (LE012). ...........................6,09.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 5 x 4 mm2 (4 x 4 per línies de potencia + 1 x 4 mm2, groc-verd, per línia de
posta a terra d’elements metàl·lics accessibles). SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
SUPERFICIAL (Grapat per façana o amb cable fiador en els trams sense edificar) (LE013). ...........................5,61.-€

Ml

CONDUCTOR DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIÓ 5 x 2.5 mm2 (4 x 2.5 per línies de potencia + 1 x 2.5 mm2, groc-verd, per
línia de posta a terra d’elements metà l·lics accessibles). SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapat per façana o amb cable fiador en els trams sense
edificar) (LE-014). ...........................5,39.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS : POTENCIA-PROTECCIÓ 3 ½ x 25 + 1 x 16 mm2 ( 3 ½ x 25 per línies
de potencia + 1 x 16 mm2, groc-verd, per línia de posta a terra d’elements metàl·lics
accessibles) i MANIOBRA 2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
SUPERFICIAL (Grapats per façana o amb cable fiador en els trams sense edificar) (LE015). ...........................9,70.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS : POTENCIA-PROTECCIÓ 5 x 16 mm2 (4 x 16 per línies de potencia + 1
x 16 mm2, groc-verd, per línia de posta a terra d’elements metàl·lics accessibles) i
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MANIOBRA 2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapats
per façana o amb cable fiador en els trams sense edificar) (LE-016).
...........................8,36.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE
PVC, DE SECCIONS : POTENCIA-PROTECCIÓ 5 x 10 mm2 (4 x 10 per línies de
potencia + 1 x 10 mm2, groc-verd, per línia de posta a terra d’elements metàl·lics
accessibles) i MANIOBRA 2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
SUPERFICIAL (Grapats per façana o amb cable fiador en els trams sense edificar) (LE017). ...........................7,33.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS : POTENCIA-PROTECCIÓ 5 x 6 mm2 (4 x 6 per línies de potencia + 1 x 6
mm2, groc-verd, per línia de posta a terra d’elements metàl·lics accessibles) i MANIOBRA
2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapats per façana o
amb cable fiador en els trams sense edificar) (LE-018). ...........................7,69.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC,
DE SECCIONS : POTENCIA-PROTECCIÓ 5 x 4 mm2 (4 x 4 per línies de potencia + 1 x 4
mm2, groc-verd, per línia de posta a terra d’elements metàl·lics accessibles) i MANIOBRA
2 x 4 mm2. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapats per façana o
amb cable fiador en els trams sense edificar) (LE-019). ...........................6,70.-€

Ml

CONDUCTORS DE COURE VV 0,6/1 kV, AÏLLAMENT I COBERTA EXTERIOR DE PVC, DE SECCIONS :
POTENCIA-PROTECCIÓ 5 x 2.5 mm2 (4 x 2.5 per línies de potencia + 1 x 2.5 mm2, groc-verd, per
línia de posta a terra d’elements metàl·lics accessibles) i MANIOBRA 2 x 4 mm2.
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL (Grapats per façana o amb cable fiador en els
trams sense façana) (LE-020). ............................6,22.-€

Ml

MODIFICACIÓ DEL TRAÇ AT DE LÍNIES EXISTENTS (reinstal·lar sobre pal de fusta o
amb
cable
fiador
cables
inicialment
grapats
a
façana)
(LE-021)
....................................................................................................................3,96.-€

Ut.

EXECUCIÓ DE POSTA A TERRA. Inclou: la pica, brides, cables, forat en terres i
connexió (LE-022). .................................................................................11,56.-€

Ut.

CAIXA DE DERIVACIÓ ESTANCA IP-55. Inclou: subministrament, muntatge a façana i
connexionat de línies (LE-023). ...................................................9,65.-€
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Ut.

CONVERSIÓ DE LÍNIA SUBTERRÀNIA A AÈRIA O POSTA A TERRA DEL CABLE DE
PROTECCIÓ DE LÍNIES AÈRIES. Inclou: Tub d’acer galvanitzat (fins a una alçada de 2.5
metres sobre la rasant del paviment), segellat de la part superior (per evitar qualsevol
entrada d’aigua), caixa estanca per a connexions instal·lada a façana, col·locació de pica
i connexió d’aquesta 1) al cable de protecció de la línia aèria mitjançant cable, instal·lat
per l’interior del tub galvanitzat, aïllament 0,6/1 kV i 1x16 mm2 de secció , 2) al cable de
coure nu de la xarxa general subterrània i 3) a la part inferior del tub d’acer galvanitzat
(LE-024). ..................................................................................................78,60.-€

Ut.

Línies subterrànies : Connexió de part metàl·lica accessible simultàniament amb la
columna a la xarxa de terres d’aquesta, inclou encastar el cable de connexió (LE-025).
..................................................................................22,17.-€

Ut.

Línies aèries : Connexió de part metàl·lica accessible simultàniament amb el punt de llum,
inclou encastar el cable de connexió (LE-026). .................20,52.-€

Ut.

EXECUCIÓ D’UNIÓ TERMORRETRÀCTIL (LÍNIA AERIA). Inclou: subministrament de
materials i ma d’obra (LE-027). ...............................33,39.-€

Ut.

EXECUCIÓ
D’UNIÓ
TERMORRETRÀCTIL
(LÍNIA
SOTERRADA).
subministrament de materials i ma d’obra (LE-028). ...............................33,39.-€

Inclou:

3.-INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS I LLUMENERES

Ut.

Muntatge de columna/bàcul i llumenera (amb equip i làmpada): Inclou l’aixecament i
anivellament del suport i la col·locació i orientació de la llumenera:
Per alçades de fins a 5 metres (ISL-001-001). ............................53,66.-€
Per alçades de més de 5 metres i fins a 9 metres (ISL-001-002). ...75,15.-€
Per alçades de més de 9 metres i fins a 12 metres (ISL-001-003)...81,60.-€
Per alçades de més de 12 metres i fins a 15 metres (ISL-001-004).
.........................................................................................................116,24.-€
Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple (ISL-001-005).
...........................................................................................................24,76.-€
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Ut.

Fixació de pal de fusta fins a 10 metres d’alçada, incloent l’obertura del forat, la
col·locació del pal, el rebliment, el compactat i els transport a l’abocador (ISL-002).
.......................................................................................................188,74.-€

Ut.

Fixació de braç mural, projector o repicà a façana, pal de fusta o metàl·lic, incloent la
col·locació i orientació de la llumenera (ISL-003). ..................46,90.-€

Ut.

Col·locació a façana de cadireta per suplementar l’alçada de la lluminària a punts amb
façana baixa (ISL-004). ..........................................................62,00.-€

Ut.

Col·locació de pal metàl·lic de 7 metres per a instal·lació de lluminària. Inclou: la formació
de basament (0,60x0,60x1,2) amb formigó HM-25, l’execució de pressa de terra amb
piqueta connectada al born del pal metàl·lic, la col·locació del pal amb ancoratges a paret
existents i el transport de terres i runes a abocador autoritzat (ISL-005).
...............................................................127,78.-€

Ut.

Col·locació de llumenera (amb equip i làmpada) sobre suport (columna, bàcul, pal,
braç...) existent:
Per alçades de fins a 5 metres (ISL-006-001). .................................28,14.-€
Per alçades de més de 5 metres i fins a 9 metres (ISL-006-002).
...........................................................................................................37,98.-€
Per alçades de més de 9 metres i fins a 12 metres (ISL-006-003).
...........................................................................................................45,82.-€
Per alçades de més de 12 metres i fins a 15 metres (ISL-006-004).
...........................................................................................................49,50.-€

Ut.

Substitució de llumenera (amb equip i làmpada) sobre suport (columna, bàcul, pal, braç...)
existent:
Per alçades de fins a 5 metres (ISL-006-001). .................................28,14.-€
Per alçades de més de 5 metres i fins a 9 metres (ISL-006-002).
...........................................................................................................37,98.-€
Per alçades de més de 9 metres i fins a 12 metres (ISL-006-003).
...........................................................................................................45,82.-€
Per alçades de més de 12 metres i fins a 15 metres (ISL-006-004).
...........................................................................................................49,50.-€
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Ut.

Trasllat provisional de punt de llum existent instal·lat a façana (llumenera, braç i equip ).
Inclou: desmuntatge i nova instal·lació a façana o sobre pal de fusta, nova caixa de
connexió i protecció , el cablejat exterior entre la caixa i la lluminària, la connexió i les
proves (ISL-007). .......................................107,11.-€

Ut.

Suplement per subministrament i col·locació de pern químic (ISL-008). 19,00.-€

4.- INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS A I LLUMENERES

Ut.

Instal·lació d’equip i condensador a nova llumenera (no muntats a fabrica) (IEL-001).
.........................................................................................................19,97.-€

Ut.

Instal·lació d’equip i condensador a l’exterior (IEL-002). .........................24,30.-€

Ut.

Instal·lació de làmpada a nova llumenera (no muntada a fabrica o taller) (IEL-003).
...........................................................................................................9,95.-€

5.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE PUNTS DE LLUM

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat a columna o bàcul. Inclou: el cablejat
interior, la caixa de connexió i protecció , la connexió i les proves:
Per alçades de fins a 5 metres (IEP-001-001). .................................21,30.-€
Per alçades de més de 5 metres i fins a 9 metres (IEP-001-002). ...27,73.-€
Per alçades de més de 9 metres i fins a 12 metres (IEP-001-003). .32,80.-€
Per alçades de més de 12 metres i fins a 15 metres (IEP-001-004).
...........................................................................................................42,00.-€
Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple (IEP-001-005).
...........................................................................................................21,88.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum, amb equip de doble nivell per línia de
comandament, muntat a columna o bàcul. Inclou: el cablejat interior, la caixa de connexió
i protecció per ambdós línies, les connexions i les proves:
Per alçades de fins a 5 metres (IEP-002-001). .................................21,58.-€
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Per alçades de més de 5 metres i fins a 9 metres (IEP-002-002). ...27,78.-€
Per alçades de més de 9 metres i fins a 12 metres (IEP-002-003). .33,05.-€
Per alçades de més de 12 metres i fins a 15 metres (IEP-002-004).
...........................................................................................................46,24.-€
Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple (IEP-002-005).
...........................................................................................................23,58.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat a façana. Inclou : la caixa de connexió i
protecció , el cablejat exterior entre la caixa i la lluminària, la connexió i les proves (IEP003). ..............................................................26,46.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum, amb equip de doble nivell per línia de
comandament, muntat a façana. Inclou : la caixa de connexió i protecció per ambdós
línies, el cablejat exterior entre la caixa i la lluminària, les connexions i les proves (IEP004). ...............................................................................28,70.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat a façana sobre cadireta. Inclou: la caixa de
connexió i protecció , el cablejat exterior entre la caixa i la lluminària, la connexió i les
proves (IEP-005). ..........................................................26,46.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum, amb equip de doble nivell per línia
decomandament, muntat a façana sobre cadireta. Inclou: la caixa de connexió i protecció
per ambdós línies, el cablejat exterior entre la caixa i la lluminà ria, les connexions i les
proves (IEP-006). ..........................................................28,70.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum, subministrat des de xarxa aèria, muntat sobre pal
metàl·lic. Inclou: la caixa de connexió i protecció, el cablejat exterior entre la caixa i la
lluminària, la connexió i les proves (IEP-007). .............34,60.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum, amb equip de doble nivell per línia de
comandament i subministrat des de xarxa aèria, muntat sobre pal metàl·lic. Inclou: la
caixa de connexió i protecció per ambdós línies, el cablejat exterior entre la caixa i la
lluminària, les connexions i les proves (IEP-008). .......38,83.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum, subministrat des de xarxa subterrània, muntat
sobre pal metàl·lic. Inclou: la canalització metàl·lica per a la protecció dels cables entre la
xarxa i el punt de llum, la caixa de connexió i protecció, el cablejat exterior entre la caixa i
la
lluminària,
la
connexió
i
les
proves
(IEP-009).
..................................................................................................................55,14.-€

Ut.

Instal·lació elèctrica d’un punt de llum, amb equip de doble nivell per línia de
comandament i subministrat des de xarxa subterrània, muntat sobre pal metàl·lic. Inclou:
la canalització metàl·lica per a la protecció dels cables entre la xarxa i el punt de llum, la
caixa de connexió i protecció per ambdós línies, el cablejat exterior entre la caixa i la
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lluminària,
les
connexions
i
les
proves
.........................................................................................................61,69.-€
Ut.

(IEP-010).

Canviar proteccions de punts de llum actuals per caixes de connexió i protecció, incloent
mà d’obra i materials:
En façana (IEP-011-001). .................................................................23,01.-€
En l’interior del suport (IEP-011-002). ..............................................17,58.-€

6.- RETIRAR INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Ut.

Retirar llumenera sobre suport existent:
Per alçades de fins a 5 metres (RI-001-001). ...................................20,02.-€
Per alçades de més de 5 metres i fins a 9 metres (RI-001-002). .....25,08.-€
Per alçades de més de 9 metres i fins a 12 metres (RI-001-003). ...29,95.-€
Per alçades de més de 12 metres i fins a 15 metres (RI-001-004). .34,18.-€

Ut.

Retirar pal metàl·lic, columna o bàcul:
Per alçades de fins a 5 metres (RI-002-001). ...................................33,90.-€
Per alçades de més de 5 metres i fins a 9 metres (RI-002-002). .....40,69.-€
Per alçades de més de 9 metres i fins a 12 metres (RI-002-003). ...50,85.-€
Per alçades de més de 12 metres i fins a 15 metres (RI-002-004). .59,94.-€

Ut.

Retirar llumenera i braç o repicà collats a façana o suport amb cargols. Inclou la reparació
de forats amb morter o similar (RI-003). ..................................36,86.-€

Ut.

Retirar pal metàl·lic, repicà , cadireta o altres suports encastats a façana o mur. Inclou la
reparació de forats amb morter o similar (RI-004). ...................48,62.-€

Ut.

Retirar pal de fusta (RI-005). ...................................................................42,84.-€

Ut.

Retirar de façana la instal·lació elèctrica d’un punt de llum (cablejat, caixa de connexió i
equip exterior) (RI-006). .........................................................19,94.-€
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ML.

Retirar línies aèries grapades. Inclou la reparació de forats amb morter o similar (RI-007).
....................................................................................................2,78.-€

Ml.

Retirar línies aèries sobre suports (RI-008). ..............................................2,28.-€

Ml.

Retirar línies subterrànies entubades (RI-009). .........................................1,00.-€

7.- PREUS DE SUBSTITUCIÓ LÀMPADA

Substitució làmpada VMCC 125 W (MPC-001-001). ..........................0,10.-€
Substitució làmpada VMCC 250 W (MPC-001-002). ..........................0,10.-€
Substitució làmpada VMCC 400 W(MPC-001-003). ...........................0,10.-€
Substitució làmpada VSAP 70 W Elipsoidal (MPC-001-004). ..........15,84.-€
Substitució làmpada VSAP 100 W Elipsoidal (MPC-001-005). ........16,14.-€
Substitució làmpada VSAP 150 W Elipsoidal (MPC-001-006). ........16,39.-€
Substitució làmpada VSAP 250 W Elipsoidal (MPC-001-007). ........17,44.-€
Substitució làmpada VSAP 400 W Elipsoidal (MPC-001-008). ........20,00.-€
Substitució làmpada VSAP 100 W Tubular (MPC-001-009). ...........35,25.-€
Substitució làmpada VSAP 150 W Tubular (MPC-001-010). ...........16,39.-€
Substitució làmpada VSAP 250 W Tubular (MPC-001-011). ...........17,44.-€
Substitució làmpada VSAP 400 W Tubular (MPC-001-012). ...........35,25.-€
Substitució làmpada Quarz-Iode 300 W (MPC-001-013). ................21,95.-€
Substitució làmpada Quarz-Iode 500 W (MPC-001-014). ................21,95.-€
Substitució làmpada Quarz-Iode 1000 W (MPC-001-015). ..............30,82.-€
Substitució làmpada VHM 400 W (MPC-001-016). ..........................45,64.-€
Substitució Fluorescent 36 W (MPC-001-017). ................................12,15.-€
Substitució Fluorescent 58 W (MPC-001-018). ................................13,89.-€
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Substitució làmpada incandescència 100 W (MPC-001-019). ...........9,51.-€

Ut.

Canvi d’equips auxiliars Inclou: Retirar els equips existents, subministrament d’equipscondensador i instal·lació.
VSAP de 70 W, un nivell (MPC-002-001). ........................................19,03.-€
VSAP de 100 W, un nivell (MPC-002-002). ......................................21,45.-€
VSAP de 150 W, un nivell (MPC-002-003). ......................................23,76.-€
VSAP de 250 W, un nivell (MPC-002-004). ......................................25,27.-€
VSAP de 400 W, un nivell (MPC-002-005). ......................................29,20.-€
VSAP de 70 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-006). .....28,61.-€
VSAP de 100 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-007). ...33,60.-€
VSAP de 150 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-008). ...34,11.-€
VSAP de 250 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-009). ...36,35.-€
VSAP de 400 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-010). ...40,39.-€
VMCC de 125 W, un nivell (MPC-002-011). ...................................0,10.-€

VMCC de 250 W, un nivell (MPC-002-012). .......................................0,10.-€
VMCC de 400 W, un nivell (MPC-002-013). .......................................0,10.-€
VMCC de 125 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-014). ....0,10.-€
VMCC de 250 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-015)......0,10.-€
VMCC de 400 W, dos nivells amb línia maniobra (MPC-002-016). ....0,10.-€
VHM de 400 W (MPC-002-017). .......................................................46,82.-€
Suplement per instal·lació a intempèrie (MPC-002-018). .................10,50.-€

Ut.

Pintura de suports.
Columna fins a 4 metres (MPC-003-001). ........................................55,65.-€
Columna \ bàcul de més de 4 metres i fins a 10 metres (MPC-003-002).
.........................................................................................................101,40.-€
Columna \ bàcul de més de 10 metres i fins a 15 metres (MPC-003-003).
.........................................................................................................172,12.-€
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Braç mural (MPC-003-004). ..............................................................21,00.-€

8.- PREUS DE MA D’OBRA I MAQUINARIA

H Cap de colla – diürna (MOM-001). .............................................................27,06.-€
H Cap de colla – nocturna (MOM-002). .........................................................33,82.-€
H Cap de colla – festiva (MOM-003). .............................................................33,82.-€
H Oficial 1a electricista – diürna (MOM-004). ...............................................23,16.-€
H Oficial 1a electricista – nocturna (MOM-005). ...........................................28,95.-€
H Oficial 1a electricista – festiva (MOM-006). ..............................................28,95.-€
H Ajudant electricista - diürna (MOM-007). ...................................................18,00.-€
H Ajudant electricista – nocturna (MOM-008). ..............................................22,50.-€
H Ajudant electricista – festiva (MOM-009). .................................................22,50.-€
H Oficial 1a d’obra pública - diürna (MOM-010). ..........................................23,16.-€
H Oficial 1a d’obra pública - nocturna (MOM-011). .....................................28,95.-€
H Oficial 1a d’obra pública - festiva (MOM-012). .........................................28,95.-€
H Ajudant d’obra publica – diürna (MOM-013). ............................................18,00.-€
H Ajudant d’obra publica – nocturna (MOM-014). ........................................22,50.-€
H Ajudant d’obra publica – festiva (MOM-015). ............................................22,50.-€
H Camió cistella alçada fins a 12 m (MOM-016). .........................................15,00.-€
H Camió cistella alçada 12 – 19 m (MOM-017). ..........................................21,00.-€
H Camió grua (MOM-018). ..............................................................................34,46.-€
H Camió transport (MOM-019). ......................................................................29,60.-€
H Retroexcavadora (MOM-020). ....................................................................40,00.-€

Vilablareix, 30 de juliol de 2015.
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