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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Contracte subjecte a regulació harmonitzada
Licitació per procediment obert
Capítol I
DISPOSICIONS GENERALS
1.- Objecte del plec.
1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix en establir els pactes i condicions definidors dels drets
i obligacions que han de regir la preparació, adjudicació, desenvolupament, efectes i extinció
del contracte administratiu de Servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre els barris
d’Horta i Gràcia al terme municipal de Barcelona i el subministrament de la flota necessària
per a la prestació del servei que es detalla a l’annex d’aquest Plec.
El recorregut s’especificarà al plec de condicions tècniques.
1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: Les necessitats administratives a satisfer, la
idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació del procediment d'adjudicació estan
acreditats a l'expedient.
Codi CPV: 60100000-9
2.- Normativa del contracte.
2.1. El contracte es regirà:

a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars i pel de prescripcions
tècniques.
b) Per la resta de la normativa legal aplicable.
2.2. El contractista està obligat, així mateix, a complir amb tota la normativa legal i
especialment amb les normes de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i
mediambientals que siguin aplicables, quedant l’Àrea Metropolitana de Barcelona totalment
alliberada de les responsabilitats que poguessin derivar-se del incompliment d’aquestes
obligacions.
3.- Interpretació del contracte.
3.1. De conformitat amb allò establert als articles 189 i 190 de la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
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apareguin en relació al seu compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
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3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió hauran de realitzar-se dins dels límits i amb
subjecció a les previsions de la llei, especialment les contemplades a l’article 191 de la
LCSP.
3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació a la interpretació, modificació
i resolució d’aquest contracte, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual
seran immediatament executius, i un cop exhaurida la via administrativa, podran ésser
impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu davant els jutjats i tribunals de
Barcelona, conforme allò disposat a la llei reguladora d’aquesta jurisdicció, amb renúncia
expressa del contractista a la jurisdicció dels Tribunals del seu domicili.

4.- Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència.
Condicions:
4.1. Només podran ésser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les
circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar,
i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o la seva
classificació.
4.2. Els licitadors hauran de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si
s’escau, siguin exigibles per a la realització de l’activitat o prestació que constitueix l’objecte
del contracte.
4.3. En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de trobarse compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals.
4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no podran concórrer a la licitació
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar
restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres
empreses licitadores.

4.5. Acreditació de la capacitat del licitador

•

Persona física: DNI o NIF i acreditació si és el cas, del nom comercial amb
el qual opera en les transaccions mercantils.

•

Persona jurídica: Escriptura o document de constitució i estatuts o bé acta
fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
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degudament inscrits al registre públic que correspongui en funció del tipus
de persona jurídica de què es tracti.
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•

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els
articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials
o professionals que s’estableixen a l’annex I del reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP.
La documentació es presentarà en català o en castellà. Si l’original és en una altra llengua,
caldrà una traducció oficial.
4.6. Acreditació de la representació

•

En el cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o
jurídica, poder bastant a l’efecte, degudament inscrit al Registre mercantil,
validat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

•

DNI del signant de l’oferta.

4.7. Unions d’empreses

•

Quan dos o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació temporal,
cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar, tot indicant, els
noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin i la participació de
cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
L’esmentat document haurà d’anar signat pels representants de cadascuna de
les empreses components de la unió.

•

Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals restaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió
amb poders bastants per tal d’exercitar els drets i complir les obligacions que del
contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de l’existència de
poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de
quantia significativa.

•

Cadascuna de les empreses acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar i
els serà d’aplicació el que disposa l’article 69 de la LCSP.

4.8 Acreditació de la següent solvència:
Econòmica o financera
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La solvència econòmica o financera s’acreditarà mitjançant declaració del volum
anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de
presentació de les ofertes.
Es considera que el licitador té suficient solvència econòmica i financera quan el
seu volum anual de negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles,
hagi estat igual o superior a 1.275.134 €.
A efectes del compliment de la solvència econòmica es considerarà com a volum
anual de negocis d’un exercici determinat la suma de l’import net de la xifra de
negocis i de les subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici
considerat.
Tècnica o professional
La solvència tècnica o professional s'acreditarà mitjançant relació dels principals
serveis o treballs realitzats en els últims tres anys en l’àmbit dels serveis públics
de transport urbà de viatgers en autobús.
Es considera que el licitador té suficient solvència tècnica o professional quan el
nombre de km útils produïts en cadascun dels últims tres anys en l’àmbit dels
serveis públics de transport urbà de viatgers en autobús sigui, com a mínim, de
272.985 km útils.
La realització dels serveis descrits en aquest apartat, així com la concurrència dels requisits
exigits s'haurà d'acreditar per l’empresa millor classificada, mitjançant l'aportació de
certificats emesos per les entitats públiques a les quals s'hagin prestat
Als efectes de l’acreditació de la personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és procedent, de la
classificació, els licitadors hauran d’aportar el certificat d’inscripció al Registre Electrònic de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE).
La incorporació del certificat del Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Estado
(ROLECE), podrà efectuar-se d’ofici per l’òrgan de contractació o pels qui correspongui
l’examen de les ofertes.

5.- Classificació dels licitadors.
Per a ésser adjudicatari d'aquest contracte no caldrà estar en possessió de cap mena de
classificació empresarial, sense perjudici de la necessitat d'acreditar la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional en la forma prevista en aquest Plec.
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6.- Pressupost del contracte.
6.1. El pressupost màxim del contracte és de 25.007.352,00 euros. Així mateix l’adjudicació
es farà pels valors econòmics resultants de l’oferta guanyadora.
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6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, es a dir:

a) la totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques.
b) les despeses, si s’escau, de formalització del contracte.
c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del
contractista en la seva execució.
d) Els cost de totes les càrregues laborals.
e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la
sol·licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució
del contracte, si es que procedeixen.
6.3. Als efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte en
cas d’executar-se la pròrroga fins un màxim de 2 anys serà de 36.539.148,00 euros, tenint
en compte les possibles pròrrogues i opcions:

Pressupost Base licitació
Valor estimat de la pròrroga
Valor estimat de les modificacions previstes
Valor estimat del contracte

IMPORT
25.007.352,00 euros
7.147.476,00 euros
4.384.320,00 euros
36.539.148,00 euros

6.4. Pressupost base de licitació:
Paràmetres fixats a l’article 16 del Plec de Condicions tècniques i econòmiques.
6.5. De conformitat al que estableix l’article 309 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
com sigui que la determinació del preu d’aquest contracte s’ha realitzat mitjançant unitats
d’execució (km útils), les variacions que durant la correcta execució de la prestació es
produeixin exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en
el contracte no tindran la consideració de modificació i s’abonaran al contractista en les
mateixes condicions econòmiques de la resta del servei sempre que no representi un
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.(veure també clàusula 5.3.
del Plec tècnic)

7.- Revisió de preus.
Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.
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8.- Consignació pressupostària.
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La despesa a que fa referència la clàusula 6.1 anterior, es satisfarà de la forma següent:
Aplicació pressupostària T6010 44110 47916
Any
Import
2021
1.730.568,00 €
2022
1.830.048,00 €
2023
2.684.184,00 €
2024
2.808.060,00 €
2025
2.920.368,00 €
2026
2.963.760,00 €
2027
3.340.452,00 €
2028
3.342.420,00 €

Aplicació Pressupostària T6010 44110 47929
Any
Import
394.656,00 €
2021
402.552,00 €
2022
410.604,00 €
2023
418.824,00 €
2024
427.212,00 €
2025
435.768,00 €
2026
444.492,00 €
2027
453.384,00 €
2028
Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base d’Execució del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.

9.- Termini.
El contracte tindrà una durada de 8 anys comptadors a partir de l’inici del servei com a màxim
el dia en el qual hagin transcorregut 3 mesos des de la formalització del contracte i amb
possibilitat de pròrroga per un període màxim de 2 anys.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del
termini de durada del contracte.
L'inici del servei es farà constar mitjançant l'Acta d'Inici del Servei, que serà aixecada per
l’AMB i serà signada per l’AMB i per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat amb el
seu contingut. L'Acta d'Inici del Servei inclourà en annex, com a mínim, els continguts
següents referits a la data d’inici del servei:
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- El llistat del personal adscrit al servei, a l’únic efecte del seu coneixement per part
de l’Administració. El llistat del personal adscrit al servei detallarà la categoria
professional, lloc de treball, data d'antiguitat, tipus de contracte, venciment del
contracte, salari brut anual, jornada laboral i conveni col·lectiu d'aplicació.
- L'inventari de tots els béns que s’adscriuen i els que siguin necessaris per a la
prestació del servei, que reflecteixi, entre d’altres, la seva data d’adquisició, el seu
valor comptable i el seu estat de funcionalitat.
- El llistat de les pòlisses d'assegurances de tot tipus de riscos relatius al servei.
El servei es declararà iniciat en ocasió de l’aixecament de l’Acta d’Inici del Servei, sense
perjudici de les penalitzacions que siguin d’aplicació a l’empresa adjudicatària com a
conseqüència de les deficiències detectades en aquell moment.
Al tractar-se d’un servei amb prestacions directes a la ciutadania de conformitat del que
disposa l’article 312 de la Llei de Contractes del Sector Públic l’adjudicatari està subjecte a
les obligacions de prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el
dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament si s’escau
de la contraprestació econòmica fitxada; de cuidar-se del bon ordre del servei; d’indemnitzar
els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per
portar a terme el servei, amb l’execució dels que es produeixin per causes imputables a
l’Administració: i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat d’acord
amb el contracte en l’estat de conservació i funcionament adequats.

Capítol II
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

10.- Procediment d’adjudicació.
Vist allò que disposen els articles 131 i 156 de la LCSP i tenint en compte les característiques
de la prestació a satisfer i que el pressupost màxim de la licitació, és el que resulta de
l’anterior clàusula 6.1, l’adjudicació del contracte la farà l’òrgan de contractació mitjançant
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, aplicant els criteris d’adjudicació que
es detallen a la clàusula següent.

11.- Criteris d’adjudicació.
Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació de la present contractació són els que
seguidament es detallen:
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1. Criteris dependents d’un judici de valor
1.1. Operativa del servei

20

1.2. Qualitat del servei

22

1.3. Relació amb les persones usuàries

7

Subtotal criteris dependents d’un judici de valor

49

2. Criteris quantificables de forma automàtica
2.1. Objectiu de viatgers de pagament (CV)

8

2.2. Cost unitari (Cu)

43

Subtotal criteris quantificables de forma
automàtica

51

Total

100

1. Criteris dependents d’un judici de valor
La valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor tècnic de la
proposició i la qualitat de servei que ofereixi, i es farà d’acord amb els criteris que
s’expressen a continuació.
La puntuació màxima de cada proposició pel que fa al conjunt d’aquests criteris serà de 49
punts. Les proposicions que no aconsegueixin una puntuació mínima de 25 punts
seran desestimades, i no seran objecte de valoració pel que fa als criteris
quantificables de forma automàtica.
1.1.Operativa del servei (fins a un màxim de 20 punts)
Es valoraran els aspectes següents:
-

Programació detallada del servei base establert al Projecte de servei (Annex 1
del PPTE): Consistència, detall i exactitud de la programació detallada del servei per
als diferents períodes considerats. Justificació dels horaris per tal d’assolir una bona
eficiència en l’atenció a la demanda del servei i en l’aprofitament dels recursos
humans i materials necessaris. Justificació dels temps de recorregut. Justificació de
les velocitats comercials considerades. Justificació de les produccions del servei
(hores útils). Justificació de l’assignació del personal de conducció a les diferents
línies del servei base. Justificació de l’assignació de vehicles a les diferents línies del
servei base. (16,0 punts)

-

Tractament de situacions operatives especials: Consistència, detall i exactitud
del tractament proposat per a les situacions operatives especials. Justificació de
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l’operativa prevista a les terminals del servei. Justificació de l’operativa del servei
prevista en cas d’interrupció dels itineraris habituals. Justificació de l’operativa del
servei prevista en el cas d’esdeveniments excepcionals o afectacions al sistema de
transport que impliquin puntualment una elevada demanda del servei. Garanties per
a les persones usuàries de bona qualitat en la prestació del servei en situacions
operatives especials. (4,0 punts)
1.2.Qualitat del servei (fins a un màxim de 22 punts)
Es valoraran els aspectes següents:
- Vehicle provisional a aportar per l’empresa licitadora: Consistència i detall de la
proposta de vehicle provisional, i adequació a les necessitats del servei. Antiguitat
del vehicle provisional proposat. Nivells d’emissions i estalvi energètic. Estat general
actual del vehicle. Condicions d’accessibilitat del vehicle. Configuració interna del
vehicle. Carrosseria i acabats. Actuacions previstes sobre el vehicle provisional
prèvies a la seva entrada en servei. (2,0 punts)
-

Equips i sistemes embarcats proposats recollits al PPTE: Consistència i detall
de la proposta dels equips i sistemes, i adequació a les necessitats del servei.
Justificació i qualitat del sistema SAEI definitiu proposat. Justificació i qualitat del
sistema d’informació a bord de l’autobús. Justificació i qualitat del sistema de
videovigilància. Justificació i qualitat del sistema de comptatge de viatgers.
Justificació i qualitat del sistema de seguretat activa avançat a bord. Justificació i
abast de les funcionalitats dels sistemes provisionals proposats per a l’inici del servei
i de les activitats previstes per garantir el seu correcte funcionament en el moment
d’iniciar el servei. Justificació i abast del calendari i de les activitats previstes per
garantir una correcta transició dels equipaments provisionals (SAEI) als equipaments
definitius. (4,5 punts)

-

Millores ofertes pels licitadors en relació a equips i sistemes embarcats no
recollits al PPTE: Abast, consistència i detall de la millora proposada en relació al
sistema WiFI. Adequació de la millora proposada a les necessitats del servei.
Calendari d’implantació de la millora proposada. (0,5 punts)

-

Organització i formació del personal dedicat a la prestació del servei.
Consistència, detall i adequació de l’estructura i organització del personal
proposades per a atendre les necessitats del servei. Material i recursos de què
disposa el personal. Model de gestió del personal proposat. Qualitat, consistència i
grau de detall del Pla de formació proposat, amb particular atenció a la formació en
atenció al client (especialment dirigida a l’atenció a persones d’edat avançada i/o
amb diversitat funcional i/o en situació de vulnerabilitat). (4,0 punts)

-

Senyalització i gestió de les parades del servei: Consistència, detall, abast i
adequació al servei de la proposta d’operativa prevista per dur a terme la
senyalització, informació, manteniment i renovació de les parades del servei. Mitjans
humans i materials assignats per al desenvolupament d’aquesta operativa. Model de
relació directa amb l’AMB en relació a la senyalització i gestió de les parades.
Particularment, les actuacions destinades al control de la qualitat de la senyalització
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i gestió de les parades, així com la concreció i el nombre de recursos dedicats. (4,0
punts)
-

Inspecció i control del servei proposat: Qualitat, abast, adequació al servei i grau
de detall del Pla d’inspecció i control del servei proposat. Mitjans humans i materials
assignats per al seu desenvolupament. Model de relació directa amb l’AMB.
Particularment, les actuacions destinades al control de la qualitat del servei; així com
les actuacions destinades al control i lluita contra el frau, el compromís respecte al
nombre i la distribució de les inspeccions per al control del frau i els mecanismes
proposats per a la verificació per part de l’AMB d’aquest compromís. Garanties de
control del frau adequades a la realitat del servei. (4,0 punts)

-

Pla de sostenibilitat ambiental: Qualitat i adequació al servei i grau de detall del
Pla de sostenibilitat ambiental. Actuacions proposades orientades a l’eficiència
energètica del servei, la minimització d’emissions contaminants i la minimització de
contaminació acústica, tenint en compte els vehicles i el personal de conducció. (3,0
punts)

1.3. Relació amb l’usuari (fins a un màxim de 7 punts)
Es valoraran els aspectes següents:
- Pla d’informació i atenció al client: Qualitat, abast, adequació al servei i grau de
detall del Pla d’informació i atenció al client proposat. Qualitat i abast dels canals i
procediments d’informació i atenció al client. Mitjans proposats per l’atenció a les
persones usuàries. Informació addicional a les parades. En especial, es valorarà el
protocol per a garantir el tracte correcte i respectuós amb les persones usuàries
per part de tot el seu personal, amb especial atenció a les persones amb diversitat
funcional, persones d’edat avançada o persones en situació de vulnerabilitat. (5,0
punts)
-

Promoció del servei: Qualitat, abast i grau de detall del Pla de promoció proposat.
(2,0 punts)

2. Criteris quantificables de forma automàtica
2.1 .Objectiu de viatgers de pagament 2021-2028 (fins a un màxim de 8 punts)
La puntuació de la proposició i en aquest criteri s’obtindrà per aplicació de la fórmula
següent:

On CVj representa l’objectiu de viatgers de la proposició j puntuada i CVmàx representa el
major objectiu de viatgers de totes les ofertes objecte de puntuació en aquest criteri. Els
objectius de viatgers es calcularan segons s’especifica a l’apartat 12.2.1 del present Plec.
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2.2. Cost unitari (fins a un màxim de 43 punts)
La puntuació de la proposició i en aquest criteri s’obtindrà per aplicació de les fórmules
següents.
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Per a cada proposició j, es calcularà el seu cost unitari

d’acord amb la fórmula següent:

!"#"$"
(
'

%' &
On:

)* representa el valor del cost unitari d’operació mitjà, calculat segons s’especifica a
l’apartat 12.2.2 del present Plec.
* +,-./.0. representa el valor del cost d’inversió inicial en equipaments, calculat segons
s’especifica a l’apartat 12.2.3 del present Plec.
%2 1*32 és la magnitud total estimada per al servei, igual a 4.506.532 km útils.
El valor del cost unitari

s’expressarà amb quatre decimals.

Es consideraran anormals o desproporcionades en relació als valors de la variable cost
unitari
les proposicions que es trobin en els següents supòsits:
-

Quan concorri un únic licitador, si l’oferta ofereix un valor de la variable econòmica
considerada inferior en més de 25 unitats percentuals al valor del cost unitari de
referència
456.

-

Quan concorrin dos licitadors, l’oferta que ofereixi un valor de la variable econòmica
considerada inferior a l’altra en més de 20 unitats percentuals.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que ofereixin un valor de la variable econòmica
considerada inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà per al còmput de l’esmentada
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada
la baixa superior a 20 unitats percentuals respecte la mitjana aritmètica de la
variable econòmica considerada de les tres ofertes presentades.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que ofereixin un valor de la variable
econòmica considerada inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitjana en més de 15 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que
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no es trobin en el cas indicat. En qualsevol cas, si el nombre de les restants ofertes
és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la Llei
de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP), l’òrgan de contractació demanarà
una justificació detallada.
Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació
l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient,
determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes
darreres excloses del procediment.
Un cop determinat el conjunt de proposicions admeses per aquest criteri i que continuen a
la licitació, la puntuació de la proposició j en aquest criteri s’obtindrà per aplicació de la
fórmula següent:
- Per a cada oferta es calcularà la baixa econòmica oferta 7 , que s’expressa en % i en
valors positius, segons la següent definició:

8

On el cost unitari de referència

9

456 :
456

; <==

456 és igual a 6,0413 €/km útil.

- Es calcularà el valor mitjà “corregit” 7*> del conjunt de les baixes ofertes. Es parla de
valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que, en funció del nombre d’ofertes presentades,
es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el següent criteri:
•
•
•
•

No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys.
S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes.
S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes
presentades.
S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades.

- Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica. En el cas que les baixes
econòmiques de totes les ofertes siguin idèntiques, totes les ofertes rebran la màxima
puntuació, ja que totes elles seran l’oferta més econòmica.
- La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb el procediment següent:
•

Si 7 < 7*>
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On 7*> és el valor mitjà “corregit” del conjunt de les baixes ofertes, 7*IJ és el valor màxim
de les baixes ofertes i 7 és la baixa oferta pel licitador j.
Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit Bmc i una recta per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mitjà corregit Bmc , i s’ha obtingut en base als
següents requisits:
1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts.
2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació
(43 punts).
3. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes.
4. El pendent del tram parabòlic i del tram recte al punt de trobada (punt
corresponent al valor mitjà corregit Bmc) coincideix.
Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o conseqüències:
a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació:
i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com
el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels
valors absoluts de les baixes ofertades i la seva relació amb el preu de
licitació.
ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin
irrellevants (llindar de sacietat).
iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la
gràfica final de puntuació depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen
a priori les diferències entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma
final de l’esmentada gràfica no es fixa per defecte al present plec sinó que
dependrà de la distribució interna del conjunt de les ofertes.
iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista
que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi
de formulació fos en un valor conegut prèviament.
b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per
aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims
pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació
s’hi obtenen punts.
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c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com
objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes
individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació
vigent determina per les ofertes anormalment baixes, sinó d’evitar que el conjunt
d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitació és un preu
just i estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulació es fa amb
aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una teòrica
baixa raonable sobre el preu de licitació. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul
d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funció del
nombre d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un valor
d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic.
d) Amb allò reflectit al punt 3, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica
obtingui sempre més punts que una altra de més alta.
e) Amb el que expressa el punt 4, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota
del valor mitjà corregit Bmc esdevé lineal en una franja propera, amb una
proporció de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí
és lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules
permet evitar diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que
estiguin a un costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien
proporcionades.
12.- Contingut de l’oferta
Les proposicions presentades al concurs hauran de donar resposta, almenys als punts que
es descriuen seguidament. Aquesta relació s’entendrà com obligatòria però no exhaustiva,
de forma que serà responsabilitat del licitador incloure també a la seva proposició altres
aspectes que siguin necessaris per donar compliment als requeriments del present Plec.
En el sobre B no podrà figurar cap valor que es requereixi per a la valoració del sobre C.
Tots els fulls de la documentació dels sobres B i C han d’anar numerats i signats.

12.1 Contingut del sobre B
Els licitadors hauran de presentar una memòria amb una extensió màxima de 150 pàgines
DIN-A4 (Arial 11 i interlineat senzill), que inclogui els continguts descrits als apartats
següents. Els annexos i plànols no es consideraran part d'aquestes 150 pàgines. Les
ofertes que superin l’extensió màxima establerta no es tindran en consideració. El contingut
de la memòria esmentada serà auto-explicatiu, de forma que la referència als annexos i
plànols serà solament a efectes d’ampliació i millor comprensió del que ja s’exposi a la
memòria.
En cas de discrepàncies entre la memòria i els annexos, prevaldrà el contingut de la
memòria.

12.1.1.Operativa del servei
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- Programació detallada del servei base proposada per l’empresa licitadora, seguint la
descripció del servei base especificada al Projecte de servei (Annex 1 del PPTE) relativa
a línies, recorreguts, parades, calendari i estructura horària de referència. Aquesta
programació inclourà, per als diferents períodes considerats:
o

Hora de sortida de cada expedició, per cada sentit.

o

Justificació dels horaris per tal d’assolir una bona eficiència en l’atenció a la
demanda del servei i en l’aprofitament dels recursos humans i materials
necessaris.

o

Descripció i justificació dels temps de recorregut, distingint els diferents blocs
horaris durant el dia, els sentits d’anada i tornada per a cada línia i tipus de
dia.

o

Descripció i justificació de les velocitats comercials considerades (per blocs
horaris, per línies i global de la xarxa i per tipus de dia).

o

Descripció i justificació de les produccions:
Expedicions: Total diari (per tipus de dia) i total anual.
Km útils. Total diari (per tipus de dia) i total anual.
Hores útils. Total diari (per tipus de dia) i total anual.

o

Descripció i justificació de l’assignació del personal de conducció a les
diferents línies del servei base. Les empreses licitadores hauran d’incorporar
als annexos de la proposició el detall de la proposta de torns del personal de
conducció al llarg del contracte. Els licitadors hauran de respectar en tot cas
els convenis col·lectius i altres condicions laborals vigents.

o

Descripció i justificació de l’assignació de vehicles a les diferents línies del
servei base.

La proposta d’horaris dels licitadors ha de respectar els itineraris, parades, calendari
i nombre d’expedicions diàries descrits al Projecte de servei (Annex 1 del PPTE).
Respecte de l’estructura horària de referència, la proposta d’horaris haurà de
respectar en tot cas els blocs horaris, el número d’expedicions/hora i el número total
d’expedicions de cada bloc horari per sentit i per línia especificats a l’Annex A1.3.2
del PPTE. Les empreses licitadores faran la seva proposta tenint en compte que
l’interval de pas és orientatiu i que poden modificar la primera i darrera sortida de
cada bloc horari en un màxim de ± 5 minuts.
- Descripció i justificació detallada de situacions operatives especials:
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o

Descripció i justificació de l’operativa prevista a les terminals del servei, amb
particular atenció a la minimització de l’impacte de l’operativa sobre l’entorn
de les terminals.

o

Descripció i justificació de l’operativa del servei prevista en cas d’interrupció
dels itineraris habituals.

o

Descripció i justificació de l’operativa del servei prevista en el cas
d’esdeveniments excepcionals o afectacions al sistema de transport que
impliquin puntualment una elevada demanda del servei.

o

Garanties per a les persones usuàries de bona qualitat en la prestació del
servei en situacions operatives especials.

Per tal d’homogeneïtzar els valors proposats pels diferents licitadors en aquest apartat,
les anàlisis corresponents a l’operativa del servei s’hauran de dur a terme respectant les
indicacions següents:
-

En el càlcul d’expedicions, km útils i hores útils anuals caldrà utilitzar el calendari
següent: 250 feiners, 50 dissabtes, 65 festius.

-

En el càlcul de km útils s’utilitzaran les longituds de trajecte indicades a la clàusula
5 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.

12.1.2.Qualitat del Servei
El contingut de la proposició pel que fa a la qualitat del servei ha d’incloure els aspectes
següents:
- Descripció i justificació tècnica i operativa del vehicle provisional que el licitador proposi
per iniciar el servei. Caldrà aportar:
o Informació del vehicle provisional a aportar, amb indicació de: matrícula, data de
primera matrícula, marca, model, tipologia, energia (dièsel, híbrid dièsel-elèctric),
carrosseria i motorització.
o Descripció de l’estat general actual del vehicle provisional que s’aportarà i
quilometratge en el moment de redactar l’oferta.
o Descripció detallada de les condicions d’accessibilitat del vehicle proposat: sistema
d’agenollament i rampes d’accés per a cadires de rodes, indicant-ne el tipus i
accionament previst.
o Descripció detallada de la carrosseria, acabats, configuració interna i nombre
màxim de passatgers autoritzats.
o Descripció i justificació de les actuacions previstes sobre el vehicle provisional
prèvies a la seva entrada en servei per tal de garantir la qualitat en la prestació del
servei.
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- Descripció i justificació tècnica i operativa dels equips i sistemes embarcats proposats
recollits al PPTE:
o

Descripció i justificació del sistema SAEI definitiu proposat, tant del sistema central
(hardware i software) com dels equips embarcats, fent especial èmfasi en el model
d'arquitectura proposat, el model tècnic de la solució adoptada, la viabilitat tècnica
i d’implantació i les funcionalitats de què es dotarà.

o

Descripció i justificació tècnica i operativa del sistema d’informació a bord de
l’autobús proposat, fent especial èmfasi en la relació amb el sistema SAEI, el model
d'arquitectura proposat, el model tècnic de la solució adoptada, la viabilitat tècnica
i d’implantació i les funcionalitats de què es dotarà.

o

Descripció i justificació tècnica i operativa del sistema de videovigilància amb què
s’equiparà el servei.

o

Descripció i justificació tècnica i operativa del sistema de comptatge de viatgers
amb què s’equiparà el servei.

o

Descripció i justificació tècnica i operativa del sistema de seguretat activa avançat
a bord amb què s’equiparà el servei.

o

Descripció i justificació de les funcionalitats dels sistemes provisionals proposats
per a l’inici del servei (SAEI provisional) i activitats previstes per garantir el seu
correcte funcionament en el moment d’iniciar el servei en els terminis i condicions
especificats a la clàusula 7 del PPTE.

o

Descripció i justificació del calendari i de les activitats previstes per garantir una
correcta transició dels equipaments provisionals (SAEI) als equipaments definitius.

- Descripció i justificació tècnica i operativa de les millores ofertes pels licitadors en
relació als equipaments i altres sistemes embarcats no recollits al PPTE.
Els equipaments que siguin oferts com a millora quedaran adscrits al servei i a la
finalització del Contracte, i amb independència de quina en sigui la causa, revertiran
al servei lliures de càrregues i en correcte estat de conservació i funcionament. Tots
els costos associats a la millora proposada, inclosos el cost d’inversió i d’operació,
seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
En aquest apartat els licitadors podran presentar millores en relació als equipaments
següents:
o

Descripció i justificació del sistema WiFi a disposició de les persones usuàries
proposat per a equipar els vehicles del servei durant la durada del contracte, amb
indicació del nombre de vehicles equipats, les característiques del sistema i el
calendari d’implantació previst.

- Descripció i justificació de l’organització i formació del personal per a la prestació del
servei:
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o Descripció i justificació de l’estructura i organització del personal per atendre les
necessitats del servei. Organigrama en què s’especifiqui la quantificació detallada
(nombre i categoria professional), l’estructura, funcions i dedicacions del personal,
directe i indirecte, proposat per a la prestació del servei. S’indicarà el nombre
d’hores mensuals/anuals previstes per a cada categoria professional.
o Descripció i justificació dels recursos de què disposarà el personal per a la correcta
prestació del servei.
o Descripció i justificació del model de gestió del personal proposat: polítiques i
procediments de RRHH previstos per a la gestió del personal del servei.
o Pla de formació que haurà d’incloure tant la formació continuada del personal
subrogat com la formació prevista per a les noves incorporacions. Ha d’incloure
especialment, entre altres temes, l’atenció a les persones usuàries, la pràctica
d’una conducció eficient, la conducció de noves tipologies de vehicles, el
compliment de bones pràctiques ambientals (especialment de selecció de residus),
la seguretat vial, la igualtat de gènere i l’atenció a persones amb diversitat
funcional, persones d’edat avançada o persones en situació de vulnerabilitat.
-

-

Descripció i justificació de l’operativa prevista per dur a terme la senyalització,
informació, manteniment i renovació de les parades del servei: L’oferta ha de definir i
desenvolupar els mètodes i els sistemes; així com els mitjans humans i materials
assignats per al desenvolupament d’aquesta operativa. Ha d’especificar, entre
d’altres, la composició, dedicació i funcions de l’equip que estarà destinat a la relació
directa amb l’AMB en aquest aspecte del contracte. Es valorarà particularment la
definició i el seguiment d’actuacions destinades al control de la qualitat de la
senyalització i gestió de les parades, amb particular atenció a la concreció i nombre
dels recursos humans i materials que s’hi dediquin.
Pla d’inspecció i control del servei: ha de definir i desenvolupar els mètodes, els
sistemes, la periodicitat de les mesures, així com els mitjans humans i materials
assignats per al seu desenvolupament. Ha d’especificar, entre d’altres, la composició,
dedicació i funcions de l’equip que estarà destinat a la relació directa amb l’AMB. Es
valorarà particularment la definició i el seguiment d’actuacions destinades al control
de la qualitat i al control i lluita contra el frau, amb particular atenció a la concreció i
nombre dels recursos humans i materials que s’hi dediquin. La concreció del pla ha
de ser tal que permeti que l’AMB en supervisi el compliment. En concret, haurà
d’incloure un compromís respecte al nombre i la distribució de les inspeccions per al
control del frau i els mecanismes que han de permetre a l’AMB validar aquest
compromís.
El Pla d’inspecció i control del servei ha d’incloure les condicions i els terminis relatius
a la certificació del servei mitjançant les normes de qualitat UNE 13816.

- Pla de sostenibilitat ambiental. El document ha de determinar les actuacions

proposades en relació a l’eficiència energètica del servei i la minimització de la
contaminació ambiental (des del punt de vista de les emissions contaminants i de la
contaminació acústica) que l’empresa es compromet a dur a terme en cas de ser
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adjudicatària. La concreció del pla ha de ser tal que permeti que l’AMB en supervisi el
compliment. En particular, el Pla de sostenibilitat ambiental ha d’incloure les
condicions i els terminis relatius a la certificació del servei mitjançant el Reglament
EMAS.

El contingut de la proposició pel que fa a la relació amb l’usuari ha d’incloure els
continguts següents:
- Pla d’informació i atenció al client, que detallarà els canals i les actuacions previstes
en relació a les tasques d’informació del servei i d’atenció a les queixes i suggeriments
dels usuaris. Així mateix, detallarà els procediments per a garantir que tot el seu
personal es dirigeixi als usuaris de manera professional, respectuosa i sense
discriminació de cap tipus, amb especial atenció a les persones amb discapacitat o
persones d’edat avançada.
- Pla de promoció: ha de definir i desenvolupar de manera detallada l’estratègia i les
mesures concretes de publicitat i promoció del servei, tenint en compte la varietat de
receptors i àmbits espacials i les potencials aliances amb tercers per tal de
promocionar el servei.

12.2. Contingut del sobre C
12.2.1.Objectiu de viatgers de pagament del servei base
Els licitadors hauran d’exposar el seu objectiu de viatgers de pagament del servei base
(definit a l’apartat 18.2 del Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques) per als anys
2021 a 2028, mitjançant la utilització de la taula següent:
Any (i)

Objectiu de viatgers de pagament del
servei base (Vop i)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Nota: els compromisos de viatgers de pagament s’expressaran per a tot un any

En el cas que una part del Contracte s’executi amb posterioritat a l’any 2028,
l’objectiu de viatgers de pagament del servei base (Vop i) per als exercicis que
excedeixin el període 2021-2028 serà igual al valor màxim dels valors Vop i oferts
pel licitador per al període 2021-2028.
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La suma dels viatgers compromesos en el període 2021-2028 serà el valor del
compromís de viatgers CVj que serà utilitzat en la valoració del criteri 2.1 segons la
fórmula descrita a l’apartat 11.2.1 del present Plec
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12.2.2. Cost unitari d’operació
Els licitadors hauran d’exposar els valors del cost unitari d’operació ( ) 2) previstos
per als anys 2021 a 2028, mitjançant la utilització de la taula següent:
Any

Cost unitari d’operació (Cuo i)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
) 2 proposats pels licitadors hauran de

Els valors dels costos unitaris d’operació
respectar les regles següents:
-

-

Els valors dels costos unitaris d’operació s’expressaran en euros amb quatre (4)
decimals.
Els valors dels costos unitaris d’operació
) 2 previstos per a l’exercici i no
podran ser en cap cas superiors als valors de referència K456 2 següents:
Any

Valor de referència (Vref i)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

5,5080 €/km
5,6182 €/km
5,7306 €/km
5,8452 €/km
5,9621 €/km
6,0813 €/km
6,2029 €/km
6,3270 €/km

Els valors dels costos unitaris d’operació
cas que:
)2
) 2LM

) 2 oferts hauran de verificar en tot

Els valors
) 2 serviran per calcular el cost d’operació ) 2 d’acord amb el que
s’especifica a la clàusula 17 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.
A partir dels

) 2 oferts pel licitador j, es calcularà el valor del cost unitari d’operació
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mitjà
)* per al període 2021-2028, amb 4 decimals, d’acord amb la fórmula
següent:
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&
(
'

(
'H

On & '( són les magnituds del servei base estimades a l’apartat 5.2.2. del Plec de
Prescripcions Tècniques i Econòmiques per a cada any.

Any

Km útils totals (&

2021

454.976

2022

454.976

2023

580.728

2024

580.728

2025

580.728

2026

580.728

2027

636.834

2028

636.834

TOTAL

4.506.532

(
')

El valor del cost unitari d’operació mitjà
)* serà utilitzat en la valoració del criteri
2.2 segons la fórmula descrita a l’apartat 11.2.2 del present Plec.
Els valors del cost unitari d’operació
de la durada del Contracte.

) 2 no seran objecte de revisió de preus al llarg

En el cas que una part del Contracte s’executi amb posterioritat a l’any 2028, els km
útils realitzats per a la prestació del servei que excedeixin el període 2021-2028 seran
liquidats amb els valors de
) 2 oferts pel licitador per a l’any 2028.
12.2.3.Cost d’inversió inicial en equipaments
Els licitadors hauran d’exposar el valor del cost d’inversió inicial en equipaments
( * +,-./.0.), expressat amb euros amb dos (2) decimals, mitjançant la utilització
de la taula següent:

Cost d’inversió inicial en
equipaments (CmEQUIPINI)
El valor del cost d’inversió inicial en equipaments ( * +,-./.0.) es refereix als actius
especificats a l’apartat 17.3.1.2 del PCTE i no podrà superar el valor de QUATRE-
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CENTS SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS EUROS (467.400,00 €).
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El valor del cost d’inversió inicial en equipaments ofert pel licitador j ( * +,-./.0. )
serà utilitzat en la valoració del criteri 2.2 segons la fórmula descrita a l’apartat 11.2.2
del present Plec.
El valor del cost d’inversió inicial en equipaments ( * +,-./.0.) no serà objecte de
revisió de preus al llarg de la durada del Contracte.

12.2.4.Documentació addicional a aportar pels licitadors
A efectes informatius i de verificació de la bondat de l’oferta, els licitadors hauran
d’incorporar al sobre 3 la documentació addicional següent:
12.2.4.1Justificació de l’objectiu de viatgers de pagament i estudi de
demanda
Els licitadors hauran de presentar en tot cas i en relació al servei base:
- Justificació tècnica de la metodologia i el procediment utilitzat per a la
determinació de l’objectiu de viatgers de pagament que adquireix el licitador
(conforme es defineix a l’apartat 18.2 del Plec de Condicions Tècniques i
Econòmiques).
- Desglossament d’aquest compromís per línies per a cadascun dels anys del
període considerat (2021-2028).
- Estudi de demanda efectuat.
12.2.4.2.Estudi econòmic justificatiu
Per tal de justificar la proposta de cost d’operació anual del servei i el valor del
cost d’inversió inicial en equipaments, els licitadors hauran d’incloure a la seva
oferta els elements següents:
- Un estudi econòmic complet i detallat al qual s’expliquin amb suficient nivell
de detall els conceptes, valors unitaris i imports de les partides previstes
dins del cost d’operació i el cost d’inversió inicial en equipaments.
- Un model de costos, en un suport informàtic compatible amb Excel 2013,
editable, acompanyat per un manual per a les persones usuàries al qual
s’expliqui la seva estructura, els fulls que el composen i el seu contingut.
Tant l’estudi com el model de costos hauran de respectar les pautes següents:
- Abastaran tot el període del Contracte, sobre una base anual.
- Especificaran de manera explícita les hipòtesis d’evolució de preus
considerades per als diferents conceptes.
- Prendran com a referència la magnitud de servei especificada a l’apartat
5.2.2 del Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques.

22

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Adm. Secretaria2: Aprovat per acord del Consell Metropolità de data 25/02/2020.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PLEC
CLAUSULES ADM. EXP.: 900524-2019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1747812 UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q F30E9DAB652D2CB485ACDA6B0EAE90BD74808710) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

Codi per a validació: UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q
Pàgina 23 de 55

ESTAT

El document ha estat signat o Aprobat por _2 :
1.- Secretari General de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 03/03/2020 11:14

APROVAT
03/03/2020 11:14

- Identificaran les hores i quilòmetres útils i les hores i quilòmetres morts
considerats en el model econòmic. Aquests valors hauran de ser
consistents amb la proposta d’operativa de servei (torns del personal de
conducció) proposada en el sobre B.
- Identificaran els preus unitaris, les quantitats i l’import de les diferents
partides.
- Expressaran el valor dels preus unitaris amb 4 decimals i el valor de les
partides amb dos decimals.
- Desenvoluparan una estructura de costos que inclourà, com a mínim, els
elements següents:
Costos directes
- Combustible/energia
- Lubricants i greixos
- Pneumàtics
- Altres consums
- Manteniment i reparacions del material mòbil
- Personal de conducció, sense antiguitat
Costos indirectes
- Personal no directe, sense antiguitat
- Antiguitat del personal de conducció i del personal no directe
- Lloguer / propietat vehicles provisionals
- Lloguer / propietat equips i sistemes provisionals
- Adequació integral del material mòbil
- Gestió de vehicles en desús
- Manteniment i operació sistema SAEI
- Manteniment i operació sistema d’informació a bord dels autobusos
- Manteniment i operació sistema SVV
- Manteniment i operació sistema videovigilància
- Manteniment i operació sistema de comptatge de viatgers
- Manteniment i operació sistema de seguretat avançat a bord
- Neteja
- Pupil·latge
- Manteniment i operació de sanitaris
- Manteniment i operació de vehicles i altres elements auxiliars
- Senyalització i informació a parades
- Manteniment i renovació de parades
- Assegurances
- Impostos i taxes
- Despeses de comercialització de títols
- Serveis professionals externs
- Promoció del servei
- Altres despeses fixes i despeses generals
Addicionalment, els licitadors hauran de precisar els punts següents:
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Detall de les inversions considerades al cost d’inversió inicial en equipaments,
amb identificació dels diferents sistemes que hi formen part.
Cost de personal directe i indirecte, amb el suficient detall. S’entendrà que
contempla tots els conceptes salarials i totes les obligacions de l’empresa en
relació a la legislació laboral (encara que no hagin estat explicitats en l’oferta).
Es lliurarà una fitxa per categoria laboral amb el càlcul del cost empresa i detall
de tots els conceptes salarials.
Cost hora del personal de conducció en €2020 considerat en la proposició.
Preu del litre de gasoil en €2020 considerat en la proposició.
Consum de combustible per tipus de vehicle considerat en la proposició,
expressat en litres/100 km.
Assegurances. Elements coberts i contingències cobertes. Indicació de
l’import en €2020 de cadascun dels elements / conceptes assegurats. En
aquelles assegurances vinculades als vehicles, cost unitari per vehicle en
€2020 considerat en la proposició.
Impostos i taxes: En aquells impostos o taxes vinculades als vehicles, cost
unitari €2020 considerat en la proposició.
Manteniment i operació de SAEI, sistema d’informació a bord dels autobusos,
SVV, videovigilància, comptatge de viatgers i sistema de seguretat activa
avançat a bord. Valor del cost unitari per vehicle de cada sistema i del centre
de control, si és el cas.
Adequació integral del material mòbil: Cost unitari per vehicle en €2020
considerat en la proposició.
Manteniment de sanitaris. Cost anual de funcionament i manteniment per cada
tipus de cabina (química i fixa).
Benefici industrial considerat en la proposició, tot i que haurà d’estar
internalitzat en les diferents partides o preus unitaris.

13- Garantia provisional.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 106 de la LCSP, els licitadors no hauran d’acreditar
garantia provisional.
14.- Propostes dels interessats.
14.1. Les propostes dels interessats es subjectaran a tot allò previst a les clàusules del
present Plec i el Plec de prescripcions tècniques. La seva presentació suposa l’acceptació
íntegra i incondicionada per part del proposant del seu contingut.
14.2. L’import de la proposició econòmica no podrà superar en cap cas el pressupost màxim
de licitació establert a la clàusula 6.1 del present Plec.
14.3. Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en 3 sobres, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchC
n&idCap=28027859.
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14.4. Totes les consultes i aclariments dels plecs de condicions i resta de documentació que
regeix la contractació hauran de formular-se a través de la plataforma. Les respostes a
aquestes consultes tindran caràcter vinculant, i es faran públiques a la mateixa plataforma.
Si la consulta implica sol·licitud de documentació o informació addicional a la continguda a
la documentació publicada per regular la licitació, aquesta haurà de sol·licitar-se dintre dels
20 dies següents a la publicació de la licitació al perfil del contractant.
El termini de presentació finalitzarà a fins a les 11 hores del dia en què es compleixin 30
dies naturals a partir de la data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea
o de la data que s'indiqui a l'anunci de convocatòria. Si aquest dia coincideix en dissabte o
festiu, l’admissió es traslladarà a les 11 hores del següent dia hàbil.
L’anunci d’aquesta licitació es publica al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Les proposicions es presentaran electrònicament a través de l’eina integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&s
et-locale=ca_ES , la qual incorpora, entre les seves funcionalitats disponibles, la presentació
telemàtica d’ofertes i un cop dins l’anunci de licitació podreu accedir a una guia explicativa.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu
DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
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L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del
primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.x
html?set-locale=ca_ES
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues
fases.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Àrea Metropolitana de Barcelona
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà,
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte
de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas
que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.x
html?set-locale=ca_ES
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
Text: PDF, PDF/A
Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG, DWG
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
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Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes
que hagi subscrit.
La documentació completa roman a disposició dels interessats a:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf

14.5. Les ofertes o proposicions es presentaran en 3 sobres.

SOBRE “A”
Portarà la denominació “DOCUMENTACIÓ GENERAL” i haurà de contenir:

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), els enllaços del qual son:
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_ele
ctronica/DEUC-cat.pdf
i mitjançant els quals declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té
la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC.
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- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec.
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- Que no està incursa en prohibició de contractar.
- Que la plantilla de l’empresa (en el cas de disposar de 50 o més treballadors) està
integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2
% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació
vigent.
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques. Aquestes adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el
formulari de d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha
de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui
intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estad o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació
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que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot
cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a
l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat
del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant
això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors
i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un
Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols.
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.

d) Declaració, en el seu cas, de pertinença a grup empresarial, d’acord amb els
supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses
pertanyents al grup
e) Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte tots
els mitjans materials i personals, que exigeixen al plec.
f)

Declaració responsable del licitador mitjançant la qual es compromet a que si resulta
el millor classificat presentarà en relació a la cotxera, la següent documentació:
o

Descripció detallada de la cotxera que es proposa per al servei: ubicació,
superfície, capacitat, romanent de capacitat per absorbir eventuals increments
de la flota adscrita al servei, característiques dels equipaments, etc.

o

Títol de propietat de la cotxera oferta o, en els casos en els quals l’empresa
adjudicatària no sigui propietària de les instal·lacions ofertes, contractes o
convenis, o en el seu defecte compromís de tercers per arrendar o vendre les

30

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Adm. Secretaria2: Aprovat per acord del Consell Metropolità de data 25/02/2020.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PLEC
CLAUSULES ADM. EXP.: 900524-2019
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o Aprobat por _2 :
1.- Secretari General de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 03/03/2020 11:14

Codi per a validació: UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q
Pàgina 31 de 55

APROVAT
03/03/2020 11:14

instal·lacions, fent constar la data, la vigència, la finalitat, l’acord d’ambdues parts
i la firma d’ambdues parts.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1747812 UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q F30E9DAB652D2CB485ACDA6B0EAE90BD74808710) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

Aquest compromís d’adscripció de mitjans és fonamental per verificar la bondat i serietat
de l’oferta així com la efectiva disposició i compromís del licitador per encarar la futura
execució del contracte i serà objecte de penalitat tal i com s’estableix a la clàusula 17 el fet
de no disposar o acreditar aquests mitjans prèviament a l’adjudicació.

SOBRE “B”
Portarà la denominació “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
AVALUBLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR”, i contindrà tota aquella documentació
necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de valor, és a dir, els
punts descrits a la clàusula 11, apartats 1.1, 1.2. i 1.3.
SOBRE “C”
Portarà la denominació “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES” i
contindrà la part de la proposició que sigui susceptible de ser ponderada mitjançant
l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, segons Clàusula 11 ("Criteris de valoració"),
apartats 2.1, i 2.2 i, en concret, el model que es mostra tot seguit signat pel proponent (a
tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un).
PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT
OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE TRANSPORT
COL·LECTIU DE VIATGERS ENTRE ELS BARRIS D’HORTA I GRÀCIA DE BARCELONA
El senyor / la senyora (nom i cognoms) amb DNI * i residència a (localitat), carrer *, número
* assabentat/ada de l’anunci de licitació pública per procediment obert per a la contractació
del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre els barris d’Horta i Gràcia de
Barcelona, de les condicions i requisits que s’exigeixen en els Plecs de prescripcions
tècniques i de les clàusules administratives particulars, es compromet en nom (propi o de
l’empresa que representa) a realitzar aquests treballs amb estricta subjecció als esmentats
requisits i condicions i conforme a la proposta formulada en el present sobre, per els
següents preus unitaris o km/distància:
1. Objectiu de viatgers de pagament del servei base:
Any (i)

Objectiu de viatgers de pagament del
servei base (Vop i)

2021
2022
2023
2024
2025
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Objectiu de viatgers de pagament del
servei base (Vop i)

Any (i)
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2026
2027
2028
La xifra de viatgers de pagament de cada any serà un número enter únic, sense
possibilitat d'incloure intervals de xifres o xifres condicionades a qualsevol variable
externa.
Nota: els compromisos de viatgers de pagament s’expressaran per a tot un any, si
be en la liquidació econòmica dels exercicis esmentats només es considerarà com a
objectiu de viatgers la part proporcional en que hi hagi hagut servei.

2. Cost unitari d’operació:
Any

Cost unitari d’operació (Cuo i)

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Els valors dels costos unitaris d’operació
) 2 proposats pels licitadors hauran de
respectar les regles següents:
- Els valors dels costos unitaris d’operació s’expressaran en €/km útil amb quatre
(4) decimals.
- Els valors dels costos unitaris d’operació
) 2 previstos per a l’exercici i no
podran ser en cap cas superiors als valors de referència K456 2
3. Cost d’inversió inicial en equipaments:

Cost d’inversió inicial en
equipaments (CmEQUIPINI)

Els licitadors hauran d’exposar el valor del cost d’inversió inicial en equipaments
( * +,-./.0.), expressat en euros amb dos (2) decimals.
El valor del cost d’inversió inicial en equipaments es refereix als actius especificats
a l’apartat 17.3.1.2 del PPTE i no podrà superar el valor de 467.400,00 €.
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14.- Mesa de contractació.
President:

El Vicepresident Executiu de l’AMB, o persona que el substitueixi.

3 Vocals:

El Cap de Servei de Gestió i Explotació del Transport o persona que
el substitueixi.
El Secretari general, o persona que el substitueixi.
L’ Interventor general, o persona que el substitueixi.

Secretària:

La Coordinadora de Contractació, o persona que la substitueixi.

15.- Qualificació de la documentació general
Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb
el que disposa l'article 145 per a que, dintre del termini de deu dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en què s'hagués rebut el requeriment, pressenti la documentació
justificativa de les circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d'aquest plec, si no s'hagués
aportat amb anterioritat, tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats de
les quals es recorri, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la
garantia definitiva que sigui procedent.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’ import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, en concepte de penalitat.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a demanar la mateixa
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Tot això sense perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4:
“L'òrgan o la mesa de contractació podran demanar als candidats o licitadors que presentin
la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.
No obstant l'anterior, quan l'empresari estigui inscrit en el Registre oficial de licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o figuri en una base de dades nacional d'un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema de
emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests siguin
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
a què es refereixen els apartats anteriors, hauran de concórrer a la data final de presentació
d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.”
16.- Obertura de proposicions i proposta d’adjudicació
16.1.- La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A amb
les rectificacions, aclariments o documents complementaris, si és el cas, procedirà a
l’obertura dels sobres B i C. L’obertura es farà en dos actes separats per tal de donar
compliment al que estableix l’article 157 de la LCSP, de forma que la documentació relativa
al criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques
sigui puntuada amb posterioritat a aquella, la ponderació de la qual, depengui d’un judici de
valor. Així mateix l’obertura de l’oferta econòmica es realitzarà en acte públic.
16.2. Acte d’obertura del sobre B “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR”
La mesa procedirà a l’obertura en acte no públic en el termini màxim de 20 dies des de la
data de finalització del termini de presentació d’ofertes.
16.3. L'acte públic d’obertura del sobre C “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES” tindrà lloc un cop la mesa hagi procedit a la valoració del sobre B. El dia i hora
de l’acte públic d’obertura serà degudament publicat al perfil de contractant. A l’inici d’aquest
acte es donarà a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors en relació a la part
de l’oferta valorada de conformitat als criteris que depenen d’un judici de valor, acte seguit
es procedirà a l’obertura del sobre C i es donarà lectura de la resta de la proposició que es
correspondrà amb la part avaluable mitjançant fórmules matemàtiques. De tot això es
deixarà constància aixecant-se la corresponent acta.
16.4. A continuació, el president de la Mesa procedirà a l’obertura dels sobres B dels
licitadors admesos que hauran de contenir la proposició que, d’acord amb els criteris de
valoració definits a la clàusula 11 d’aquest Plec, la seva ponderació depengui d’una fórmula.
16.5. Si s’hagués establert el preu com a únic criteri d’adjudicació, es procedirà a la lectura
de les proposicions i el president de la Mesa farà esment concret de quina és l’oferta de preu
més baix, sobre la qual formularà la proposta d’adjudicació del contracte.
16.6. Acabada l’obertura de les proposicions, el president de la Mesa invitarà als licitadors
assistents a exposar totes aquelles observacions o reserves que estimin oportunes en
relació amb l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, seran consignades a l’acta; seguidament es
donarà per acabat l’acte públic celebrat, es deixarà constància del seu desenvolupament a
l’acta de la reunió de la Mesa i es donarà trasllat de la documentació per tal de que sigui
avaluada i ponderada.
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16.7 En cas d’identificació d’ofertes qualificades inicialment com anormalment baixes
(d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 11 del present plec), a més de la tramitació
establerta per l’article 149 de la LCSP i concordants, la justificació acreditarà que l’oferta
econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics del plec,
de la normativa legal vigent, especialment en matèria mediambiental i laboral i en particular
dels costos salarials.
17.- Classificació de les ofertes
17.1. A la vista de la proposta de la Mesa de contractació, l’òrgan de contractació classificarà
les proposicions presentades per ordre decreixent i requerirà al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, d’haver constituït la garantia definitiva, així
com el compliment d’altres requisits fixats a aquest plec.
17.2. Cas de no complimentar-se degudament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació al següent licitador d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes. Així mateix en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta i l’Àrea Metropolitana de Barcelona li exigirà l’import del 3 % del
pressupost base de licitació, en concepte de penalitat i podrà optar per proposar l’adjudicació
al següent classificat.
17.3. Segons disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es podrà declarar deserta la licitació si
alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits exigits als Plecs. No
obstant això, en els termes previstos a l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de contractació,
abans de dictar l’adjudicació, podrà renunciar a celebrar el contracte per raons d’interès
públic, o desistir del procediment tramitat quan aquest tingui defectes no solucionables; en
aquests casos haurà d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la seva participació
els hagués efectivament ocasionat.

18. Constitució de garantia definitiva.
18.1. El licitador millor classificat haurà d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils
des del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia
definitiva per import del 5% de l’import de l’adjudicació.
18.2. La garantia es podrà constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant
aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i condicions previstos a la normativa
legal d’aplicació. No es podran constituir garanties en efectiu d’import superior a 2.500 euros.
18.3. Si com a conseqüència de modificació del contracte, el preu experimentés alguna
variació, d’acord amb el que disposa l‘article 109 de la LCSP es reajustarà la garantia en el
termini de 15 dies des de que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació.
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19.- Adjudicació del contracte.
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19.1. L’òrgan de contractació haurà de dictar resolució motivada d’adjudicació a favor del
licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi presentat tota
la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits, de
conformitat al que s’estableix a la clàusula 17.1.
19.2. L’acord d’adjudicació serà notificat als candidats en la forma prevista a l’article 151 de
la LCSP i simultàniament es publicarà al perfil de contractant.
19.3. Notificada l'adjudicació del contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició
de recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les
proposicions quedarà a disposició dels interessats.

Capítol III
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
20.- Formalització del contracte.
20.1. L’adjudicatari queda obligat a subscriure el contracte en un termini màxim de 5 dies
hàbils comptadors a partir d’haver transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la data
de la notificació de l’adjudicació. Al document de formalització s'unirà, formant-ne part un
exemplar del present Plec i del plec de prescripcions tècniques. En els supòsits que sigui
exigible l’escriptura pública o així ho demani alguna de les parts contractants, les despeses
que es meritin seran a càrrec del contractista.
20.2. Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, en el mateix termini i amb
anterioritat a la signatura del contracte haurà d’aportar l’escriptura pública de constitució.
20.3. Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pogués formalitzar el contracte dins el
termini indicat, l’òrgan de contractació podrà acordar la seva resolució, seguint el
procediment previst a la normativa legal, i procedir a la confiscació de la garantia i a la
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. En aquests casos es podrà efectuar una
nova adjudicació de conformitat amb allò previst a l’article 150.2 de la LCSP.
20.4. La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant, així mateix es
publicarà conforme al que estableix l’article 154 de la LCSP.

Capítol IV
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

21.- Responsable dels treballs.
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21.1. El responsable dels treballs serà el Cap de Servei de Gestió de Contractes de l’Àrea
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21.2. Conforme allò establert a l’article 62 de la LCSP, seran funcions del responsable:

a) Supervisar l’execució del contracte, adoptant i donant les ordres i instruccions adients
per aconseguir els objectius dels treballs i la seva adequació al interès públic
perseguit. Dintre d’aquestes ordres i instruccions s’inclouen les ordres relatives a
l’adquisició dels vehicles inclosos al objecte d’aquest plec. Així mateix les ordres
relatives a les variacions del servei base que no tinguin consideració de modificació
de servei de conformitat segons estableix l’article 5.3 del plec tècnic.
b) Donar compte a l’òrgan de contractació de les incidències que sorgeixin en la
realització dels treballs contractats, perqué aquest adopti les resolucions oportunes
com a òrgan competent.

22.- Lloc de la prestació dels servei.
La realització del contracte es durà a terme als municipis i itineraris fitxats al plec i a les
dependències del contractista en allò que sigui necessari.
23.- Obligacions del contractista.
23.1. El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al
present Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i a
les ordres i instruccions que, si s’escau, doni el responsable dels treballs.
23.2. Conforme el que disposa l’article 197 de la LCSP l’execució del contracte es realitzarà
a risc i ventura del contractista.
23.3. Serà obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 194 de la
LCSP, indemnitzar tots els danys i perjudicis que, per si mateix o per personal o mitjans que
d’ell depenguin, es causi a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte.
23.4. Igualment d’acord amb l’article 238 de la LCSP, serà responsable dels danys i
perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a l’administració com a tercers,
per defectes o insuficiències tècniques del seu treball i de les prestacions o serveis realitzats,
o per errades materials, omissions o infraccions de preceptes legals o reglamentaris.
23.5. El contractista s’obliga a complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals
i de seguretat i salut en el treball.
23.6. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, informacions i
antecedents, que no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin confiats o en tingui
coneixement amb ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta contractació.
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23.7. L’Àrea Metropolitana de Barcelona adquirirà la propietat intel·lectual del treball objecte
del contracte, si fos el cas, des del seu inici, essent responsabilitat del contractista els
perjudicis que es puguin ocasionar contra aquest dret de propietat, per actuacions de les
que sigui directament o indirectament responsable.
23.8. L'empresa adjudicatària respondrà de tots els danys ocasionats a tercers pel
funcionament del servei, amb obligació d’indemnitzar íntegrament aquests perjudicis per si
mateixa o a través de les assegurances que hagi concertat a aquest efecte i sempre d'acord
amb la legislació vigent que li sigui d'aplicació en cada cas.
L’empresa adjudicatària tindrà vigent durant tota la durada del Contracte les assegurances
tant obligatòries com aquelles que siguin necessàries per cobrir tots els danys que es puguin
derivar en el marc de la prestació del servei.
L'empresa adjudicatària haurà de tenir a disposició de l’AMB, en qualsevol moment al llarg
de la durada del Contracte, tots els documents acreditatius per verificar la vigència i
compliment de les assegurances necessàries.
24. Subrogació del personal
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte s’ha de subrogar com a ocupadora en les
relacions laborals del personal que figuren en l’annex 5 del plec de condicions tècniques,
d’acord amb les condicions dels contractes de les persones treballadores a les quals afecti
la subrogació i/o el conveni laboral que els resulti d’aplicació, que es detallen en el mateix
annex.
25.- Obligacions del contractista en matèria de transparència.
25.1. Transparència general: l’adjudicatari resta obligat a informar de les retribucions
percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats
dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del
volum general de l’empresa.
25.2. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a
l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès,
aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa i el dret
d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada.
25.3.Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració la
informació establerta per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.
26.- Incompliments per la vulneració de les obligacions del contracte
La vulneració de les obligacions contingudes en els Plecs i la resta de documentació que
revesteixi caràcter contractual comporta la imposició a l’empresa adjudicatària de les
penalitzacions establertes en aquesta clàusula, sense menyscapte de l'obligació
d’indemnització dels danys i perjudicis que s'haguessin ocasionat, que seran valorats pels
tècnics competents de l'AMB.

38

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:
Nota de Adm. Secretaria2: Aprovat per acord del Consell Metropolità de data 25/02/2020.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PLEC
CLAUSULES ADM. EXP.: 900524-2019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1747812 UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q F30E9DAB652D2CB485ACDA6B0EAE90BD74808710) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

Codi per a validació: UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q
Pàgina 39 de 55

ESTAT

El document ha estat signat o Aprobat por _2 :
1.- Secretari General de AREA METROPOLITANA DE BARCELONA.Signat 03/03/2020 11:14

APROVAT
03/03/2020 11:14

El present règim de penalitzacions serà aplicat per l'AMB independentment de que els fets
que donen lloc a l’incompliment puguin ser causa de resolució del Contracte, cas en el que
l’AMB podrà iniciar el procediment de resolució anticipada del Contracte per incompliment.
En el cas que l’empresa adjudicatària hagi estat penalitzada per incompliment molt greu de
les condicions del servei, amb independència de l’import de la penalització corresponent,
podrà ser penalitzada addicionalment, als efectes d’aquest Contracte, amb la pèrdua dels
incentius previstos a la clàusula 20 del Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques (PCTE)
corresponents a l’exercici en curs.
Quan qualsevol incompliment revesteixi els caràcters de delicte o falta, l'AMB posarà els fets
en coneixement de les autoritats judicials competents.
L'empresa adjudicatària es fa responsable davant de l'AMB de totes les faltes que puguin
ser comeses pels seus empleats, així com de les repercussions a què donessin lloc.
Els incompliments de l'empresa adjudicatària als efectes del present règim de
penalitzacions, es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
26.1 Es consideraran incompliments molt greus:
1. La impossibilitat d’iniciar el servei en el termini màxim previst a la clàusula 3 del
PPTE.
2. L’incompliment de l’obligació de subrogació en les relacions laborals del personal
procedent de l’anterior prestatari del servei, d’acord amb el previst a la normativa
laboral d’aplicació
3. La reducció en qualsevol moment al llarg del Contracte, del nombre o
característiques dels llocs de treball relacionats a l’Annex 5 del PPTE, excepte en
els casos previstos a la clàusula 9 del PPTE.
4. Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius i altres pactes
d’empresa d’aplicació que sigui greu i dolosa.
5. En ocasió d’una futura licitació del servei, l’incompliment per part de l’empresa
adjudicatària de l’obligació de facilitar informació sobre les condicions laborals dels
treballadors objecte de subrogació en els termes de l’article 130 de la LCSP. Així
com l’incompliment per part de l’empresa adjudicatària de l’obligació de facilitar la
informació requerida per la nova empresa adjudicatària (resultant d’aquesta futura
licitació), i/o de realitzar les gestions pròpies necessàries, per garantir la disponibilitat
efectiva per al servei del personal a subrogar en la data d’inici del nou servei.
6. En ocasió d’una futura licitació del servei, l’incompliment per part de l’empresa
adjudicatària de l’obligació de facilitar la informació requerida per la nova empresa
adjudicatària (resultant d’aquesta futura licitació), i/o de realitzar les gestions pròpies
necessàries, per garantir la disponibilitat efectiva per al servei dels vehicles i
sistemes i equipaments a subrogar en la data d’inici del nou servei.
7. La no reversió dels actius especificats a la clàusula 4 del PPTE o la seva reversió en
condicions inferiors a les convingudes.
8. L’incompliment del procediment d’adquisició dels béns objecte de compensació
previst a la clàusula 17 del PPTE.
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9. No respectar les condicions de finançament dels béns objecte de compensació
establertes a la clàusula 17 del PPTE.
10. No portar l’adequat control i documentació dels indicadors que determinen el preu
que s’haurà d'abonar a l'empresa adjudicatària, de conformitat amb les
especificacions previstes al règim econòmic del PPTE.
11. L’incompliment de les obligacions relatives a l’auditoria de l’empresa adjudicatària
establertes a la clàusula 14 del PPTE.
12. L’incompliment de les obligacions de separació comptable establertes a la clàusula
14 del PPTE.
13. La manca de contractació o de renovació de les assegurances requerides en aquest
Plec o trobar-se en situació d'impagament de les primes associades a les mateixes.
14. La impossibilitat de l'exercici de les tasques d’inspecció del servei o d’auditoria per
part de l’AMB o de l’empresa que l’AMB designi a tal efecte.
15. La no disponibilitat del SAEI provisional previst a la clàusula 7 del PPTE en el
moment d’iniciar el servei.
16. La utilització en el servei de vehicles no homologats o que no compleixin els requisits
establerts a la legislació vigent.
17. Qualsevol activitat realitzada pels empleats de l'empresa adjudicatària que pugui
posar en perill la seguretat de les línies i dels viatgers.
18. La falta de capacitació del professional o de títol habilitant del personal de conducció
del vehicle.
19. Les actuacions violentes contra les persones usuàries realitzades pels empleats de
l'empresa adjudicatària.
20. El cobrament a les persones usuàries de tarifes superiors a les aprovades.
21. La interrupció total de la prestació del servei sense causa justificada.
22. La comissió de dos (2) incompliments greus en un període de dotze (12) mesos.
Els quatre primers dels incompliments previstos en aquest apartat es consideren com a
essencials als efectes d'aquest Contracte i, per tant, en cas que l'AMB apreciés la seva
existència podria optar per acordar la resolució anticipada del Contracte d'acord amb el que
disposa la clàusula reguladora de la resolució anticipada d'aquest Plec.
26.2 Es consideraran incompliments greus:
1. La desobediència a les ordres impartides per escrit per l’AMB.
2. La variació dels itineraris del servei sense la preceptiva autorització de l’AMB,
exceptuant la casuística recollida a l’apartat 5.3 del PPTE per a les variacions
derivades d’alteracions de servei no programades.
3. L’incompliment o no implantació de les variacions del servei base que li siguin
ordenades per l’AMB.
4. La no prestació del servei als punts de parada autoritzats, excepte en els casos
expressament previstos al PPTE.
5. La pujada o baixada de viatgers en llocs diferents dels punts de parada autoritzats,
excepte en els casos expressament previstos al PPTE.
6. L’incompliment sistemàtic del calendari i/o horaris de referència del servei.
7. L’incompliment del percentatge mínim de mobilització de la flota previst a la
clàusula 6 del PPTE per a situacions d’elevada demanda o episodis de
contaminació ambiental.
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La utilització en el servei de vehicles que no compleixin les característiques
bàsiques definides al PPTE.
L’incompliment per causes imputables a l’empresa adjudicatària de l’edat màxima
dels vehicles del servei establerta a la clàusula 6 del PPTE.
L’incompliment per causes imputables a l’empresa adjudicatària dels terminis
màxims establerts per a la incorporació al servei dels vehicles que formen part de
les aportacions de flota o de les renovacions previstes a la clàusula 6 del PPTE.
L’incompliment per causes imputables a l’empresa adjudicatària de les tipologies
vehiculars especificades per als vehicles que formen part de les aportacions de
flota previstes a la clàusula 6 del PPTE.
L’incompliment de la condició que els vehicles que formen part de les aportacions
de flota o de les renovacions previstes a la clàusula 6 del PPTE siguin nous en el
moment de la seva incorporació al servei.
L'incompliment de les obligacions de manteniment i neteja dels vehicles en els
termes previstos a la clàusula 6 del PPTE, quan impliqui risc per a la seguretat i la
correcta prestació del servei.
La no disponibilitat del vehicle provisional aportat per l’empresa previst a la clàusula
6 del PPTE en el moment d’iniciar el servei.
L’incompliment de la tipologia o l’edat màxima del vehicle provisional aportat per
l’empresa adjudicatària previst a la clàusula 6 del PPTE.
La no substitució dels vehicles adscrits al servei que no puguin ser reparats i prestar
servei en les condicions establertes, d’acord amb el previst a la clàusula 6 del
PPTE.
L’incompliment de posar a disposició de l’AMB els vehicles del servei una vegada
estiguin en desús o d’encarregar-se de la gestió dels vehicles en desús, d’acord
amb el previst a la clàusula 6 del PPTE.
L’incompliment de les actuacions o dels terminis previstos a la clàusula 6 del PPTE
per dur a terme l’adequació integral dels vehicles.
L’incompliment de l’obligació que tots els vehicles adscrits al servei disposin dels
equips i sistemes detallats a la clàusula 7 del PPTE.
La utilització en el servei d’equips i sistemes que no compleixin els requisits
establerts a la legislació vigent i/o les especificacions definides al PPTE.
L’incompliment dels terminis o de les condicions establertes per a la posada en
marxa i funcionament dels equips i sistemes detallats a la clàusula 7 del PPTE.
L’incompliment de les obligacions d’operació, manteniment i/o reparació dels
equips i sistemes embarcats d’acord amb l’especificat a la clàusula 7 del PPTE,
quan impliqui risc per a la seguretat i la correcta prestació del servei.
L’incompliment de les obligacions de tractament dels equips i sistemes en desús
d’acord amb l’especificat a la clàusula 7 del PPTE.
L’incompliment de les funcionalitats mínimes exigides al SAEI provisional d’acord
amb l’establert a la clàusula 7 del PPTE.
No permetre l’accés remot al SAEI per part de l’AMB o no facilitar a l’AMB les dades
d’explotació provinents del SAEI en el moment que aquesta consideri oportú.
No enviar de forma reiterada les dades del SAEI a través dels diferents webservices
o canals de comunicació habilitats per tal efecte, en els formats definits per als
centres de gestió d’operativa, temps real i històrics de l’AMB.
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27. La no implantació al SVV dels canvis de maquinaris i/o programaris que com a
conseqüència de l’evolució del Sistema Tarifari Integrat o de la implantació de la
tecnologia de validació sense contacte li siguin demanats per l’AMB.
28. La inexistència o no disponibilitat recurrent dels equipaments requerits a la clàusula
8 del PPTE per a la cotxera o cotxeres proposades.
29. L’incompliment de les condicions especificades a la clàusula 8 del PPTE per a la
gestió de les instal·lacions i mitjans auxiliars d’acord amb criteris ambientals.
30. L’incompliment del requisit de que els vehicles complementaris siguin elèctrics,
d’acord amb l’especificat a la clàusula 8 del PPTE.
31. La no instal·lació dels sanitaris que li siguin requerits per l’AMB, d’acord amb
l’especificat a la clàusula 8 del PPTE.
32. La instal·lació d’elements a la via pública (pals de parada, marquesines, sanitaris,
etc.) sense autorització municipal o de l’AMB.
33. La no adequació dels vehicles, cotxeres i altres instal·lacions i equips
complementaris a les normes d'imatge corporativa i de qualsevol altre tipus
establertes o que eventualment s'estableixin per l'AMB.
34. La inexistència o no aplicació d’algun dels protocols o Plans requerits al PPTE,
quan impliqui risc per a la seguretat i per a la correcta prestació del servei.
35. L’incompliment d’aquells compromisos oferts per l’empresa adjudicatària i
acceptats per l’AMB en ocasió de l’adjudicació.
36. La negligència en el compliment de les normes de policia que estableix la normativa
general i les específiques relatives a l'explotació del servei.
37. L’incompliment, per causes atribuïbles a l’empresa adjudicatària del servei, de les
obligacions relatives a la senyalització i informació a les parades d’acord amb el
previst a la clàusula 10 del PPTE.
38. L’incompliment, per causes atribuïbles a l’empresa adjudicatària del servei, de les
obligacions relatives al manteniment i renovació de parades de gestió de l’operador
d’acord amb el previst a la clàusula 10 del PPTE.
39. L’explotació publicitària dels autobusos per part de l’empresa adjudicatària del
servei.
40. La no disponibilitat efectiva de manera recurrent de la rampa d’accés al vehicle, ja
sigui per raons mecàniques o lligades al personal (per exemple el no accionament
manual per part del personal de conducció del vehicle, en aquells vehicles on
l’accionament manual és possible).
41. La no disponibilitat efectiva de llibres de reclamacions d’acord amb el previst a la
clàusula 12 del PPTE.
42. La comercialització de títols de transport per part de l’empresa adjudicatària del
servei fora dels punts de venda autoritzats.
43. El no seguiment o l’incompliment dels protocols d’actuació relatius als títols de
transport que li siguin indicats per l’AMB, d’acord amb l’establert a la clàusula 12
del PPTE.
44. Deficiències recurrents no justificades en la informació a les persones usuàries, ja
sigui informació regular o informació d’alteracions del servei, amb independència
dels canals considerats.
45. Deficiències recurrents en la disponibilitat i funcionament del centre d’atenció a les
persones usuàries previst a la clàusula 12 del PPTE
46. No informar a l’AMB de les incidències en el servei en els termes previstos a la
clàusula 14 del PPTE.
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47. La no utilització de l’aplicació web Gestió d’Informació del Transport (GIT) prevista
a la clàusula 12 del PPTE, una vegada sigui facilitada per l’AMB.
48. L’incompliment reiterat dels procediments o dels terminis de resposta establerts a
la clàusula 12 del PPTE per al tractament de queixes i suggeriments.
49. La no implantació al servei dels canvis de denominació comercial que pugui aplicar
l’AMB a les línies del servei.
50. El no seguiment o l’incompliment dels protocols de crisi establerts per l’AMB segons
el previst a la clàusula 14 del PPTE.
51. L’incompliment reiterat de la periodicitat, fiabilitat i continguts dels informes
periòdics definits a l’apartat 14.5 del PPTE.
52. L’incompliment de la normativa de protecció de dades en allò que afecti al servei
(amb particular atenció als equips i sistemes embarcats).
La comissió de tres (3) infraccions lleus en un període de dotze (12) mesos. O de dues (2)
infraccions en un període de dotze (12) mesos, quan es tracta de l’ISC.
26.3 Es consideraran incompliments lleus:
1. L'incompliment dels protocols i Plans requerits al PPTE, sempre que aquest
incompliment no suposi la comissió d'algun incompliment greu, cas en què serà
qualificat com a tal.
2. La manca puntual d’uniforme del personal de servei.
3. La falta de respecte envers el públic per part del personal de l’empresa adjudicatària.
4. No mantenir i conservar els vehicles, equips, sistemes i instal·lacions en un estat
idoni duent a terme les reparacions que siguin necessàries, sempre i quan aquesta
manca de conservació no impliqui risc per a la seguretat i la correcta prestació del
servei, cas en el qual la infracció serà qualificada com a greu.
5. L’estacionament reiterat dels vehicles del servei fora de la cotxera o cotxeres ofertes
per l’empresa adjudicatària.
6. Desobediència de les instruccions de l’AMB sempre que aquesta no afecti a la
seguretat, als resultats de la prestació del servei o a la determinació del preu que
s’haurà d’abonar a l’empresa adjudicatària, casos en els quals la infracció serà
qualificada com a greu.
7. Índex de satisfacció del client (ISC) d’una línia del servei amb valors anormalment
baixos (per sota el 60), durant un semestre.
8. Índex de puntualitat (IP) d’una línia del servei amb valors anormalment baixos (per
sota el 60%) durant un mes.
9. Qualsevol altra no indicada anteriorment i que suposi incompliment al que s’estableix
en els plecs que regeixen la licitació.
27.- Penalitats per la vulneració de les obligacions del contracte
Els incompliments es penalitzaran de la manera següent:
- En els cas dels incompliments dels terminis previstos al PCTE, seran sancionats amb
multa determinada d’acord amb les condicions següents:
o L’incompliment per causes imputables a l’empresa adjudicatària dels
terminis màxims establerts per a la incorporació al servei dels vehicles que
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formen part de les aportacions de flota o de les renovacions previstes a la
clàusula 6 del PCTE: 10.000 € per cada mes de retard i vehicle.
o

La no disponibilitat del SAEI provisional previst a la clàusula 7 del PCTE en
el moment d’iniciar el servei: 5.000 € per cada mes de retard i vehicle.

o

L’incompliment dels terminis o de les condicions establertes per a la posada
en marxa i funcionament dels equips i sistemes detallats a la clàusula 7 del
PCTE: 500 € per cada mes de retard, sistema i vehicle.

o

L’incompliment de les actuacions o dels terminis previstos a la clàusula 6 del
PCTE per portar a terme l’adequació integral dels vehicles: 1.000 € per cada
mes de retard i vehicle.

- En els cas dels incompliments restants:
o Els incompliments molt greus seran sancionats amb multa d’entre 12.501 € i
50.000 €.
o

Els incompliments greus seran sancionats amb multa d’entre 5.001 € i
12.500 €.

o

Els incompliments lleus seran sancionats amb multa d’entre 500 € i 5.000 €.

Les penalitzacions es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments que l'AMB hagi
d’efectuar a l’empresa adjudicatària en virtut d'aquest Contracte o sobre la garantia que
s’hagi constituït quan no puguin deduir-se d’aquestes.
Amb independència de les penalitzacions que es puguin produir, la demora per part de
l'empresa adjudicatària en esmenar les situacions derivades dels seus incompliments
facultaran a l'AMB en qualsevol moment per a l'adopció de les mesures pertinents
destinades a esmenar les deficiències i, en cas que l'adopció d'aquestes mesures impliquin
despeses, a confiscar les garanties corresponents o a retenir part dels pagaments a realitzar
a l'empresa adjudicatària.
28.- Graduació de les penalitats.
En la imposició de penalitzacions, l'AMB guardarà la deguda adequació entre la gravetat de
l'incompliment i la penalització aplicada, considerant-se especialment els següents criteris
per a la graduació:
-

L'existència d'intencionalitat.
La naturalesa de la pertorbació generada en el servei i dels perjudicis causats.
La reiteració o reincidència.
L'existència o no d'instruccions expresses sobre el particular.

29.- Clàusula de Bon Govern.
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per
evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
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En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat
en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els
licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen particularment les
obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
f)

Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la
legalitat vigent.
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats
30.- Despeses per compte del contractista.
El Contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la licitació,
formalització i compliment del contracte.
31.- Pagament del contracte.
L'AMB, lliurarà a l’empresa adjudicatària del servei pagaments mensuals a compte per un
import igual a la dotzena part del 95% de l’aportació anual que es prevegi (Ai), amb excepció
de la aportació econòmica per tarifació social (Atsi) que es pagarà conforme a l’establert a
la clàusula 19 del Plec de Condicions Tècniques.
Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per a determinar l’import Ai
final, liquidació que podria donar lloc a un pagament de l’empresa adjudicatària a l'AMB si
les quantitats avançades fossin superiors a l’import Ai previst, o de l'AMB a l’empresa
adjudicatària en cas contrari.
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En ocasió d’aquesta liquidació definitiva, d’acord a l’apartat 12.6.2 del Plec de Condicions
Tècniques, l’AMB deduirà les quantitats de la provisió econòmica destinada a actuacions de
publicitat i promoció del servei que no hagin estat convenientment justificades
documentalment.
En cas que el contractista incompleixi amb els subcontractistes o treballadors intervinents a
la prestació i aquest incompliment derivés en una demanda o reclamació a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, aquesta podrà retenir les quantitats reclamades fins que
s’acrediti fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la reclamació fos per
via judicial, l’Àrea Metropolitana de Barcelona podrà igualment retenir les quantitats
reclamades en el cas que aquesta Administració fos igualment demandada. En el cas que
els tribunals declaressin alguns tipus de responsabilitat solidària o subsidiària per aquesta
Administració i es condemnés a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a pagar quantitats per
l’incompliment del contractista principal, aquesta Administració abonarà les quantitats a
càrrec del contractista, bé de les quantitats per aquest motiu retingudes o bé al seu càrrec,
reservant-se el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb
obligacions reconegudes posteriorment a favor de l’esmentada empresa contractista.
32.- Cessió i subcontractació.
32.1. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, queda prohibida la
cessió total o parcial dels drets i obligacions del contracte, sense que hi hagi prèviament
autorització de l’òrgan de contractació i sempre i quan es compleixin els demés requisits i
condicions establerts a la llei.
32.2. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al
compliment de les disposicions previstes als articles 215 i 216 de la LCSP i especialment al
compliment dels següents requisits:
-

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte
i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.

-

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.

-

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
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La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió
en l’execució del contracte, les conseqüències següents:
a) l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP)

-

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

-

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

-

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic
o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71
de la LCSP.

-

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

-

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

-

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

-

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini.

33. Afectació i adscripció dels bens
De conformitat el que estableix l’article 312 de la Llei de Contractes del Sector Públic i com
sigui que es tracta d’un servei a la ciutadania, després del compliment o resolució del
Contracte, revertirà al servei la flota d'autobusos, composta pels autobusos necessaris per
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a la prestació del servei de transport, és a dir, tots els adscrits al servei . Així mateix,
revertiran al servei els sistemes i equips embarcats, així com altres actius adscrits que hagin
estat objecte de compensació per part de l'AMB i tots aquells que expressament siguin
considerats com subjectes a reversió en el present Plec.
En el cas dels vehicles que s’incorporin al servei com a resultat de l’aportació inicial de flota
per part de l’empresa adjudicatària o de la renovació de flota, l’empresa adjudicatària està
obligada a inscriure la corresponent reserva de domini a nom de l’AMB als registres de trànsit
i bens mobles.
Els bens adscrits al servei seran inembargables. Durant el termini de tres (3) mesos anteriors
a la finalització del Contracte, l'AMB examinarà els béns i altres elements adscrits al servei i
establirà les actuacions a realitzar per l'empresa adjudicatària perquè la reversió es produeixi
en les condicions convingudes.
34. Condició especial d’execució
Al llarg de la durada del Contracte, l’empresa adjudicatària ha de garantir als treballadors
adscrits a l’execució d’aquest Contracte l’aplicació de les condicions laborals que estableixi
el conveni laboral que els resulti d’aplicació, així com les recollides en els pactes d’empresa
vigents en el moment de la subrogació.
35.- Tractament de les dades i la informació
Donat que la realització dels serveis per part de l’empresa adjudicatària suposa el tractament
de dades personals, l’empresa adjudicatària assumeix la condició d’encarregat del
tractament de les dades personals, responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Per aquest motiu l’empresa adjudicatària es compromet a establir, complir i respectar les
següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades personals a les que
tingui accés durant el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
-

Portar a terme el tractament de les dades personals i la informació a la que tingui
accés únicament i exclusiva per a les finalitats relacionades directament amb el
servei, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.

-

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels seus
treballadors respecte a les dades personals i informació que als que puguin accedir
per a la prestació dels serveis.

-

L’empresa adjudicatària ha de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus
treballadors i col·laboradors.
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-

L’empresa adjudicatària garanteix l’aplicació de les mesures de seguretat que siguin
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades i serveis
objecte del contracte. El nivell de risc i les mesures de seguretat podran ser definides
per l’AMB i seran d’aplicació als tractaments portats a terme. Així com les definides
per la legislació vigent en La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics que va establir l'Esquema Nacional de Seguretat i totes
aquelles que siguin d’aplicació.

-

L’AMB es reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es
considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de
seguretat.

-

L’empresa adjudicatària es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat a
AMB en un termini no superior a 24 hores.

-

En el supòsit que un usuari es dirigeixi a l’empresa adjudicatària per exercir els seus
drets sobre el tractament de dades personals d'acord amb la legislació vigent en
matèria de protecció de dades l’haurà d’adreçar a AMB o – en cas que la reculli –
l’empresa adjudicatària remetrà la sol·licitud a Assessoria Jurídica d’AMB en un
termini no superior a 5 dies.

-

L’empresa adjudicatària es compromet a no realitzar transferència internacional de
les dades i informació responsabilitat de l’AMB fora de l'Espai Econòmic Europeu per
al desenvolupament i gestió del seus serveis.

-

En el cas excepcional que l’empresa adjudicatària requereixi la subcontractació a
tercers d’una part accessòria del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per
escrit a l’AMB. Tota subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte entre
l’empresa adjudicatària i l’empresa subcontractada que reculli les mateixes
obligacions i compromís de confidencialitat aplicables a l’empresa adjudicatària.

-

L’accés i tractament de dades personals i informació de l’AMB per part de l’empresa
adjudicatària es considera estrictament temporal per a la prestació del servei, sense
que concedeixi a l’empresa adjudicatària cap mena de dret o titularitat sobre les
dades tractades. En aquest sentit ha de retornar o eliminar de forma controlada
aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal de
l’empresa adjudicatària.

-

L’empresa adjudicatària declara haver estat informat igualment que l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i les seves entitats tractaran les dades personals
dels interlocutors de l’empresa adjudicatària en el marc dels serveis oferts a l’AMB.
Aquestes dades personals, d'utilització exclusivament professional, seran tractades
en el marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes dades seran conservades després de les finalitzacions del contracte com a
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part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta
dels seus drets adreçant-se a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana
de Barcelona, c/ 62, núm. 16- 18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o bé
mitjançant instància genèrica al portal www.amb.cat
Les obligacions de confidencialitat establertes al present apartat tindran una durada
indefinida i es mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’AMB i
l’empresa adjudicatària
Capítol V
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
36.- Modificació.
36.1. El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i forma previstos
a la subsecció 4a, secció 3a, Llibre II, Títol I i d’acord amb el procediment regulat a l’article
191 i 207 de la LCSP.
36.2 En tot cas els possibles serveis addicionals estaran sotmesos a la mateixa condició
econòmica prevista per al servei base i en cap cas podrà suposar l’establiment de nous
preus unitaris.
36.3. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament a la seva
execució, la modificació del contracte, i ambdues parts hauran de subscriure la corresponent
addenda al contracte inicial, d’acord amb allò establert a l’article 203 de la LCSP, en relació
amb l’article 153 de l’esmentada normativa.
36.4. El contracte preveu la possibilitat de modificar el servei base així com el nombre de
vehicles de la flota mínima i/o la tipologia (dimensions) dels vehicles previstos com a
aportacions o renovacions de flota, com a conseqüència d’alguna de les circumstàncies
següents:
a) Necessitat de millores en la freqüència d’una línia per increments de demanda.
Aquesta circumstància es produirà quan es compleixi alguna de les situacions
següents:
1. Almenys un 5% de les expedicions del servei en hora punta registrin alertes
de busos complets de forma reiterada.
2. La demanda anual de la línia sigui un 10% superior a la demanda de la línia
a l’inici del contracte o respecte la darrera millora de freqüència de la línia.
b) Necessitat de modificació de l’itinerari d’una línia per afectacions de la via pública
(canvis de sentit de carrers, peatonalització, decrement d’amplada de carrer,
reorganització d’espai d’aparcament, semaforització, etc.) o intensificacions de
trànsit que impliquin de manera definitiva l’increment de temps de recorregut.
Aquesta circumstància es produirà quan l’increment del temps de recorregut
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comprometi el temps mínim de regulació necessari per al descans del personal de
conducció o les afectacions de la via pública impedeixin la
circulació de la tipologia de vehicle prevista.
c) Necessitat de modificació i/o perllongament de l’itinerari d’una línia per atendre
noves demandes del territori en l’àmbit proper del servei, sempre que s’estimi una
captació de viatgers de més 300 o per sobre el 5% de la demanda de la línia. Aquesta
circumstància es produirà quan per tal de mantenir la freqüència prevista es
requereixi la incorporació de vehicles addicionals o quan en el nou recorregut no
sigui possible la circulació de la tipologia de vehicle prevista.
El conjunt de les modificacions previstes no podrà representar un increment de la flota
superior als 3 vehicles, ni la producció de més de 474.500 km útils, ni la modificació de la
tipologia (dimensions) de més de 2 vehicles, en el període 2021-2028.
Una vegada constatada per l’AMB la concurrència de les circumstàncies objectives que les
motivin, l’AMB podrà tramitar les corresponents modificacions del Contracte.
Les modificacions previstes del Contracte seran obligatòries per a l’empresa adjudicatària i
no representaran, aïllada o conjuntament, una alteració superior al 20 % del preu inicial del
Contracte.
El valor d’aquestes modificacions està fixat a la clàusula 6.3 d’aquest plec i s’ha computat
als efectes de determinar el valor estimat del contracte.
Les modificacions previstes estaran sotmeses a les condicions econòmiques establertes a
la clàusula 17 (Plec tècnic). En el cas que una modificació de contracte suposi un increment
del servei, aquest increment de servei estarà sotmès a les mateixes condicions econòmiques
previstes per al servei base i en cap cas podrà suposar l’establiment de nous costos unitaris
d’operació.
En el cas que l’AMB decideixi no implementar cap de les modificacions previstes en aquest
apartat, l’empresa adjudicatària no podrà reclamar cap compensació per aquest concepte.

37.- Suspensió del treball objecte del contracte e intervenció del servei.
37.1. Si l’administració acordés la suspensió del contracte o aquesta tingués lloc per
aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà un acta en que, conforme
disposa l’article 208 de la LCSP, es consignaran les circumstàncies que ho han motivat i la
situació de fet en l’execució del contracte.
37.2. Acordada la suspensió, l’administració indemnitzarà el contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest, que es xifraran d’acord amb allò previst als
apartats 2 i 3 de l’article 313 de la LCSP.
37.3. Si de l’incompliment per part del contractista se’n deriva una pertorbació greu i no
reparable per altres mitjans en el servei, i l’Administració no decideix resoldre el contracte,
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en pot acordar el segrest o la intervenció fins que aquella desaparegui. En tot cas, el
contractista ha d’abonar a l’Administració els danys i perjudicis que efectivament li hagi
ocasionat.
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L’Administració ha de conservar els poders de policia necessaris per assegurar la bona
marxa dels serveis que comportin prestacions directes a favor de la ciutadania de què es
tracti.
Capítol VI
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
38.- Compliment del contracte.
38.1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat
del seu objecte, de conformitat amb allò establert en aquest Plec i al de prescripcions
tècniques i a satisfacció de l’administració.
38.2. La conformitat de l’administració s’expressarà mitjançant informe favorable del Director
responsable del treball que s’haurà d’emetre, si és el cas, en un termini màxim d’un mes des
de la finalització del servei.
38.3. Si l’objecte del contracte no està en condicions d’ésser rebut, se’n deixarà constància
expressa i es donaran al contractista les ordres i instruccions precises per corregir els
defectes observats o per tal que procedeixi a una nova i total execució de conformitat amb
allò pactat, essent d’aplicació allò previst a la clàusula 29 d’aquest Plec. Si malgrat tot, els
treballs realitzats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables al contractista, l’administració podrà refusar-los quedant exempta de
l’obligació de pagament i tenint dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
39.- Resolució i extinció del contracte.
39.1. A banda del supòsit de compliment, el contracte s’extingirà per la seva resolució,
acordada per la concurrència d’alguna de les causes previstes als articles 211 i 313 de la
LCSP i amb els efectes previstos als articles 213, 313.2 i 313.3 de la LCSP.
39.2. Serà també causa de resolució, l’incompliment per part del contractista del deure de
confidencialitat previst a la clàusula 23.6 d’aquest Plec, l’incompliment de la condició
especial d’execució de la clàusula 34.
39.3.- Així mateix l’AMB podria optar per la resolució del contracte si es produeixen els
incompliments recollits a la clàusula 26.1.1, 26.1.2, 26.1.3 i 26.1.4.
39.4. Al llarg de la durada del Contracte, la reducció, del nombre o característiques dels llocs
de treball relacionats a l’Annex 5 del plec de condicions tècniques tindrà la consideració
d’incompliment contractual, ja que l’AMB els considera necessaris per a la prestació del
servei amb la qualitat requerida pel present Plec. L’única excepció a aquest requisit serà el
cas de reducció de l'oferta de servei a requeriment de l'AMB. En aquest cas l’empresa
adjudicatària podrà aplicar una reducció quantitativa de personal justificada i proporcional a
la reducció d’oferta.
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39.5. La resolució del contracte per causa imputable a l’empresa adjudicatària comportarà
la pèrdua de la garantia definitiva.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1747812 UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q F30E9DAB652D2CB485ACDA6B0EAE90BD74808710) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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39.6. Seran també causes de resolució a més de les recollides a l’article 313 alguna de les
clàusules previstes a l’article 294, c), d) i e) de la Llei de Contractes del Sector Públic
40.- Termini de garantia.
L'objecte del treball quedarà subjecte a un termini de garantia de 18 mesos, a comptar des
de la data de conformitat, termini durant el qual l'administració podrà comprovar que el treball
executat s'ajusta a allò contractat. Transcorregut el termini de garantia, sense haver-se
formulat observacions, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.
40.- Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
40.1. Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no sorgeixen
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut, cas
d’existir, el període garantia previst a la clàusula anterior es procedirà a la seva devolució o
cancel·lació.
40.2. Transcorregut el termini previst a l’article 111 de la LCSP des de la data de finalització
del contracte sense que la recepció formal hagués tingut lloc per causes no imputables al
contractista, es procedirà sense més demora, a la devolució o cancel·lació de la garantia,
sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es refereix l’article 110 de la LCSP.
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ANNEX – MATERIAL MÒBIL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1747812 UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q F30E9DAB652D2CB485ACDA6B0EAE90BD74808710) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

1. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE FLOTA

Els vehicles han de correspondre a models homologats a Espanya o homologats de tipus a
la Unió Europea i han de complir tots els requisits de la legislació vigent.
Els vehicles s’han de lliurar dotats del corresponent certificat d'inspecció tècnica que permeti
matricular-los definitivament.
Els vehicles han de respectar les especificacions tècniques detallades que s’estableixin en
els plecs de prescripcions que d’acord amb la normativa vigent han de regir la seva
adquisició. En qualsevol cas, respectaran les condicions següents:
- Els vehicles han de ser híbrids (dièsel-elèctrics)
- Els vehicles han de ser de tipus urbà, classe I, amb plataforma baixa integral.
- Els vehicles han de disposar de dues rampes: una rampa elèctrica integrada i una
rampa manual que permeti l'entrada i sortida de viatgers en cadires de rodes en cas
d'avaria de la primera. L’empresa adjudicatària podrà instal·lar una única rampa en el
cas que aquesta disposi de doble sistema d’accionament: elèctric i manual.
- Els vehicles han de tenir com a mínim espai previst per a una cadira de rodes.
- Els vehicles han d’estar equipats amb un dispositiu d’agenollament (kneeling).
- Els vehicles han d’estar equipats amb un sistema de calefacció/aire condicionat.
- Els vehicles han d’estar equipats amb rètols lluminosos indicadors de línia frontal, lateral
i posterior.
- Els vehicles han de comptar amb els espais i instal·lacions elèctriques necessàries per
a la ubicació i correcte funcionament dels equips embarcats previstos al Plec (sistemes
d'informació, sistema de validació i venda, sistema de videovigilància, sistema de
comptatge de viatgers, sistema de seguretat activa avançat a bord, etc.)
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2. CONDICIONS DE FINANÇAMENT DELS CONTRACTES DE LÍSING VIGENTS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1747812 UBJ2C-O4IJN-KDQ1Q F30E9DAB652D2CB485ACDA6B0EAE90BD74808710) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

Les condicions dels contractes de finançament en els quals l’empresa adjudicatària haurà de
quedar vinculada d’acord amb el previst a l’apartat 6.3 (ple tècnic), són les següents:
-

3 contractes de lísing
Import total per contracte: 302.750,00 €
Valor residual per contracte: 2.677,07
Termini: 10 anys
Data venciment primera quota: 10/12/2018
Interès fix: 1,35 %
Comissió de subrogació: 2,00 %

Les condicions dels contractes de finançament en els quals l’empresa adjudicatària haurà de
quedar vinculada d’acord amb el previst a l’apartat 6.3 (plec tècnic) conegudes en el moment
de la redacció del present Plec, són l’import total per vehicle (310.000,00 €) i el termini de
finançament (10 anys).

3. PROGRAMACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE FLOTA PREVISTA AL LLARG DEL
CONTRACTE

Com a conseqüència de l’aplicació de les condicions de renovació de flota recollides a
l’apartat 6.5 (plec tècnic), al llarg del Contracte està prevista la necessitat d’incorporar els
següents vehicles:

Any d'inversió

Mes d'inversió

Tipologia del vehicle a adquirir

Nº unitats

2023

Desembre

Midis - Híbrid (dièsel-elèctric)

2

Febrer

Midis - Híbrid (dièsel-elèctric)

Total any 2023
2024

2

Total any 2024
2025

1
1

Juny

Midis - Híbrid (dièsel-elèctric)

Total any 2025

4
4
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