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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS
Article 1.- OBJECTE
L'objecte del present Plec és establir els condicionants tècnics per a la contractació del
servei de manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic propietat de l'Ajuntament.
Article 2.- FINALITAT DEL SERVEI
La prestació del servei de manteniment té com a finalitat assegurar la continuïtat i bon
funcionament de les instal·lacions de l'enllumenat públic, mantenint el nivell tècnic i de
seguretat de les mateixes i fer la previsió de possibles avaries, realitzant els arranjaments,
reposicions, substitucions, subministraments, millores i modificacions que calguin.
Article 3.- EXTENSIÓ TERRITORIAL
El manteniment inclou:
La totalitat de les instal·lacions de l'enllumenat públic del terme municipal, el funcionament
de les quals sigui gestionat per l'Ajuntament; tant les actuals, com les que al llarg de la
contracta es posin en servei, siguin o no realitzades per l'adjudicatari del servei de
manteniment.
Actualment el nombre total de punts de llum a mantenir és de 1.404.
El servei de manteniment es prestarà tots els dies de l'any, inclosos els festius, en els que es
prestarà el servei de guàrdia.

Article 4.- INSTAL·LACIONS ACTUALS
El contractista acceptarà les instal·lacions existents en les seves condicions actuals, es farà
càrrec de les mateixes i els hi prestarà el servei que s'especifica en aquest plec.
El contractista s'obliga a mantenir els elements instal·lats, sense que puguin ser substituïts
per altres de diferents tipus, tret que prèvia justificació, els Serveis Tècnics Municipals
(S.T.M) així ho autoritzin.
Article 5.- INCORPORACIÓ AL SERVEI DE NOVES INSTAL·LACIONS
L'adjudicatari, durant la vigència del contracte, estarà obligat a fer-se càrrec de totes les
noves instal·lacions de l'enllumenat públic que l'Ajuntament recepcioni, ja siguin procedents
de noves instal·lacions fetes directament per l'Ajuntament, o bé d'obres d'urbanització o
altres executades per tercers; havent d’informar del projecte d’urbanització dels nous
sectors.
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El contractista adjudicatari, prèviament a la seva acceptació, podrà inspeccionar i verificar
les noves instal·lacions que s'afegeixin a la contracta, i comunicar per escrit als S.T.M les
deficiències que detecti, a fi que siguin corregides per la garantia de l’obra, abans que se'n
faci responsable.
Durant el període de garantia de les noves instal·lacions, el contractista estarà obligat a fer
la inspecció d'encesa i apagada dels punts de llum, i donar compte a l'Ajuntament de les
deficiències que detecti, a fi que siguin reparades amb càrrec a la garantia d'obra. Acabat el
període de garantia els nous punts de llum passaran a tots els efectes a integrar-se en la
contracta.
Article 6.- EXECUCIÓ DE NOVES INSTAL·LACIONS
Per a la execució de noves instal·lacions d'enllumenat que l'Ajuntament hagi d'efectuar, o en
la millora substancial de les existents, l’Ajuntament d'acord al que disposa la Llei de
contractes del sector públic, està obligat a demanar ofertes a diferents industrials i a seguir
el procediment adient; entre ells i de manera obligatòria s’inclourà al contractista adjudicatari
del Servei de Manteniment, encarà que aquest no gaudirà de cap dret preferent.
Finalitzades aquestes noves instal·lacions, quedaran a tots els efectes integrades en el
contracte.
Article 7.- CONTROL I SEGUIMENT DELS TREBALLS
L'Ajuntament efectuarà el seguiment i control que consideri oportú dels treballs efectuats pel
contractista, per a comprovar el seu compliment.
Article 8.- INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions d'enllumenat públic es revisaran de conformitat amb l’establert en la
normativa vigent aplicable.
Aquestes inspeccions s’hauran de continuar efectuant, no sent a càrrec del contractista els
costos de les taxes oficials a satisfer a les E.I.C., per les inspeccions.
El contractista estarà obligat a aportar l'ajuda i personal d’acompanyament als tècnics de la
E.I.C. per efectuar les inspeccions; a signar les actes d’inspecció; i a procedir al seu càrrec,
dintre dels terminis fixats, a reparar els defectes detectats i reflectits en les actes d'inspecció,
excepte aquells que siguin imputables a la infraestructura, antiguitat de les instal·lacions o
causes alienes.
El contractista quedarà a tots els efectes com a mantenidor oficial de les instal·lacions, i a tal
efecte estarà obligat a subscriure els documents necessaris, per a presentar davant dels
Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, de les Entitats d'Inspecció i Control, o
organismes que les puguin substituir.
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Article 9.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista serà responsable de l’estat de les instal·lacions de l’enllumenat públic, així
com del seu control i funcionament, de la conservació de tots els seus components, de la
qualitat dels materials emprats i dels treballs que s'executin.
El contractista serà responsable i estarà obligat a reparar els danys i desperfectes o
trencaments en les instal·lacions, qualsevol que hagi estat la causa que les hagués motivat.
També serà de la seva responsabilitat el compliment de les Ordenances, Lleis i Reglaments
que l’afectin, així com de tots els danys o accidents motivats per les pròpies instal·lacions,
pel seu personal, o pels treballs desenvolupats en el compliment del servei de manteniment.
El contractista serà l'únic responsable dels treballs que es realitzin en compliment del
contracte i els executarà causant el mínim possible d'incomoditats a la via pública i a tercers;
a tal efecte, haurà de prendre les mesures de protecció i senyalització adequades per evitar
danys.
El contractista serà responsables pels danys a tercers causats per les instal·lacions
d'enllumenat públic, bé sigui pels treballs realitzats, o bé per accidents de les instal·lacions.
A aquest efecte, restarà obligat a contractar una pòlissa d'assegurances per responsabilitat
civil, per valor mínim de 600.000,00.- euros.
Article 10.- FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Acabat el període de vigència del contracte o abans si es produís la seva extinció, s'aixecarà
una acta de l'estat de les instal·lacions, en la que s'hi faran constar totes les deficiències que
s'observin i que havien d’haver estat reparades pel contractista. A partir d'aquest moment es
fixarà un termini al contractista perquè repari les deficiències detectades en l'acta, i cas de
no fer-ho, l'Ajuntament encarregarà dites correccions a un altre industrial, descomptant el
seu import de la fiança.
Al finalitzar el contracte, l'industrial adjudicatari no podrà reclamar indemnització de cap
mena, i estarà obligat a continuar el servei en les mateixes condicions contractuals, fins que
se'n faci càrrec un nou contractista, a fi que el servei no pugui quedar abandonat.

CAPÍTOL II. PRESTACIÓ DEL SERVEI
Article 11.- ESTRUCTURA DEL SERVEI
La prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic comporta
el següent:
A.- Control i manteniment funcional.
B.-Treballs complementaris i no repetitius.
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Article 12.- CONTROL I MANTENIMENT FUNCIONAL, TREBALLS INCLOSOS
La prestació d'aquest servei de control i manteniment inclou els següents aspectes:
1 - Control i regulació de l'encesa i apagada.
2 - Control de làmpades en servei.
3 - Control de l'estat dels suports i lluminàries.
4 - Control de rases alienes.
5 - Reparació d’avaries.
6 - Verificació de les instal·lacions.
7 - Control luxomètric i anàlisi i control d’estalvi d’energia.
8 - Treballs relatius a l’enllumenat de Nadal
Article 12.1 Control i regulació d’encesa i apagada.
El contractista serà responsable i vetllarà pel correcte funcionament, dins de l'horari
establert, de l'encesa, reducció parcial de mitja nit i apagada total al matí de les
instal·lacions.
La reducció de mitja nit es realitzarà en funció del que determini l’Ajuntament.
El contractista haurà de revisar diàriament cada sector d’encesa, per tal de controlar el
correcte funcionament, reparant les anomalies d'encesa que es detectin; a tal efecte el
contractista establirà un itinerari que permeti en l’inici de l’encesa, i en un recorregut ràpid,
comprovar que tots els quadres s'han encès.
Amb independència de les avaries i disfuncions que es puguin detectar, el contractista
comprovarà cada 3 mesos, els horaris d’encesa de cada quadre, fent les correccions
pertinents en els elements d'encesa.
De cada comprovació es farà un full resum, recollint les incidències; una còpia del qual
s’entregarà als Serveis Tècnics Municipals.
Article 12.2 Control de làmpades en servei
Tots els punts de llum de la xarxa de l'enllumenat públic, hauran de ser inspeccionats com a
mínim un cop per setmana dintre de l'horari normal de funcionament, a fi de detectar les
fallades puntuals de punts de llum substituint aquelles làmpades o equips avariats.
Article 12.3 Control de l’estat dels suports i lluminàries
En les rondes d’inspecció, a més de les làmpades, s’observarà també l'estat dels suports,
lluminàries, caixes de connexió, portelles de bàculs i columnes, així com en general
qualsevol part de les instal·lacions; havent de procedir dintre dels terminis establerts a la
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reparació o substitució dels elements defectuosos. Una vegada cada 12 mesos s’haurà de
procedir a la comprovació de l’estabilitat dels elements de suport de les instal·lacions,
informant-ne per escrit als Serveis Tècnics Municipals del resultat i de les anomalies
detectades.
Article 12.4 Control de rases alienes
En les rondes d’inspecció s’haurà de fer també el seguiment i control de les rases que les
diferents empreses de serveis obren en la via pública, a fi de poder detectar a temps
qualsevol desperfecte que produeixin en les instal·lacions enterrades de l’enllumenat públic;
procedint a la reparació del desperfecte, i passant el càrrec corresponent a l’empresa
causant.
Article 12. 5 Reparació d’avaries
El contractista estarà obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin en les
instal·lacions, independentment de les causes que les hagin motivat. Les avaries que es
produeixin pel normal funcionament de les instal·lacions aniran a càrrec seu les despeses de
mà d’obra, material, mitjans i treballs d’obra civil necessaris per reparar les anomalies. Les
avaries que no siguin conseqüència del normal funcionament de les instal·lacions, o que no
siguin directament imputables al contracte de manteniment (accidents de circulació,
actuacions de tercers, vandalisme, robatoris, etc.), hauran de ser també reparades; però en
aquests cas el seu cost serà certificat per a la Corporació Municipal.
La reparació d'avaries inclou a més de la substitució de làmpades, i equips, els suports,
lluminàries, els elements de maniobra, protecció i control dels quadres de comandament,
elements d'encesa, treballs auxiliars d'obra civil, obertura de rases, fonamentacions,
reparació de portelles, armaris, panys, etc.
Les avaries hauran de ser reparades en el termini de 72 hores quant es tracti de làmpades
apagades; i de manera immediata quan hi hagi un quadre, carrer o sector totalment apagat.
Quan per la importància de l'avaria, o per dificultats en el subministrament de materials de
reposició, no puguin complir-se els terminis anteriors, es comunicarà als S.T.M., que fixaran
el termini de reparació i en el seu cas les possibles prioritats.
Si la demora en la reparació de l'avaria pot representar un risc per a la seguretat de les
persones o coses, el contractista haurà de fer al seu càrrec una instal·lació o arranjament
provisional, mentre no es faci la reparació definitiva.
Quan la reparació d’una avaria comporti la retirada d’una columna, bàcul o altre element
similar, s’haurà de col·locar una balisa per la senyalització, i protecció.
Article 12.6 Verificació de les instal·lacions
Cada quadre haurà de disposar en el seu interior d’un plànol de l'esquema unifilar de la
instal·lació, amb indicació de les línies de sortida, i càrregues de cada una d’elles; qualsevol
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modificació que s’efectuï en un quadre de maniobra haurà de quedar reflectida en el plànol, i
facilitada còpia als S.T.M.
Tots els elements del quadre de maniobra, així com les sortides de línies, hauran d’estar
degudament senyalitzats.
Cada mes el contractista haurà de fer la lectura dels comptadors del subministrament
d’energia, i passar full resum als S.T.M.
Una vegada a l'any, el contractista haurà de realitzar la verificació de les característiques
elèctriques de les instal·lacions i quadres, consistent en:
-

Comprovació i funcionament dels elements de protecció i accionament.
Comprovació de les tensions d'entrada i sortida, intensitats, i equilibrat de fases.
Comprovació de l’estat dels comptadors.
Mesura de la resistència de presa de terra i resistència d'aïllament.
Engreixat dels elements metàl·lics, panys, frontisses, etc., amb substitució dels
deficients.
Neteja interior dels quadres.
Ajust de bornes de connexió.

Les comprovacions es faran d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
amb el Reglament de Verificacions i Regularitat en els Subministres.
De cada revisió es farà una fitxa, en la que hi consti la data i el resultat de les mesures
efectuades; d’aquesta fitxa es deixarà una còpia en l'interior del quadre i una altra
s’entregarà als S.T.M.
Article 12.7 Control luxomètric i anàlisi i control d’estalvi d’energia
Es valoraran com mesures favorables la disposició d’aparells i programes informàtics per
efectuar els controls dels nivells d’il·luminació de cada un dels carrers, a ser possible
mitjançant un analitzador mòbil, per a realitzar amidaments d’una forma continua i
automàtica cada metro i mig de recorregut aproximadament, amb l’ajuda d’un sensor
fotoelèctric col·locat a la part superior externa del vehicle.
Així mateix, també es contemplarà com una mesura favorable la disposició d’eines
informàtiques per implantar sistemes de gestió de l’energia i de mesures d’optimització
energètica de l’enllumenat públic municipal.
El contractista haurà de controlar informàticament el consum dels quadres d’enllumenat
públic al llarg de la durada de la contracta.
Anualment s’haurà de lliurar a l’Ajuntament un anàlisi del consum existent i un estudi de
millores i canvis que contribueixin a l’estalvi d’energia.
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Article 12.8 Treballs relatius a l’enllumenat de Nadal
S'inclou en aquest servei la instal·lació, connexió, desconnexió i desinstal·lació de
l’enllumenat de Nadal que inclou: figures, cortines, tires i altre tipus d’il·luminació que es
vulgui instal·lar en el municipi de Vilablareix.
Caldrà comprovar amb anterioritat a la instal·lació que aquest enllumenat funcioni.
L’Ajuntament proporcionarà un plànol a l’empresa on s’ubicarà cada enllumenat i
s’esmentarà el tipus de decoració que li correspon.
L’enllumenat s’obrirà i es tancarà les dates que l’Ajuntament proposi.
La desconnexió de l’enllumenat s’haurà de realitzar amb la màxima cura possible per tal
que no es produeixi cap desperfecte, en el cas de desperfecte la companyia es farà càrrec
del cost de reparació o reposició de la figura o decoració.
Un cop s’hagi desconnectat l’enllumenat de Nadal , s’haurà de tornar a deixar els fanals en
el mateix estat inicial.
Article 12.9 Aportació de dades tècniques per a subvencions d’eficiència energètica
Quan l’Ajuntament ho sol·liciti, el licitador haurà d’aportar tota la informació tècnica requerida
i elaborar les memòries tècniques per tal de sol·licitar subvencions i ajuts en eficiència
energètica.

Article 13.- TREBALLS COMPLEMENTARIS NO REPETITIUS
L'objecte d'aquest servei és la realització de treballs no sistemàtics, avaries etc., que són
necessaris o que són produïdes per causes alienes i, que pel seu caràcter ocasional, no
estan inclosos en els apartats específics del “Control i manteniment funcional” descrit en els
articles anteriors.
Entre ells podem enumerar:
1. La reposició de punts de llum i reparació d’avaries, produïdes per obres de tercers,
accidents de circulació, vandalisme, robatori, etc.
2. La reposició de trams de línies d’alimentació en condicions de funcionament i/o seguretat
deficients.
3. L’ampliació puntual de punts de llum.
4. La millora i/o ampliació de quadres de comandament.
5. El trasllat de punts de llum.
6. Les instal·lacions provisionals per a festes i activitats diverses.
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Aquests treballs seran efectuats pel contractista adjudicatari, dintre del seu funcionament
habitual, excepte els de millora o ampliació, que amb caràcter previ hauran de ser sol·licitats
per l’Ajuntament.
Les característiques dels elements a instal·lar seran les determinades pels Serveis Tècnics
Municipals, i sempre seran superiors o millorats tècnicament als obsolets que siguin
substituïts; i tindran un període de garantia d'un any.

CAPÍTOL III. INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS

Article 14.- INVENTARI
L'Ajuntament facilitarà a l’adjudicatari la informació disponible respecte a l’inventari dels
punts de llum i quadres de maniobra existents, així com plànols de cada un dels quadres
amb grafiat dels punts i la seva identificació.
El contractista estarà obligat a mantenir actualitzat l'inventari complet de les instal·lacions de
l'enllumenat públic, corregint les deficiències que hi detecti, i reflectint les altes i baixes de
punts de llum que es produeixin.
Estarà també obligat a tenir perfectament senyalitzat i identificat en plànol, cada punt de llum
i quadre de maniobra, tant els existents en l'inici de la contracta, com els que es vagin
incorporant al servei, procedents de noves instal·lacions.
Els codis d'identificació de cada punt, seran els que actualment s’utilitzen, i que figuren en
els plànols inicialment facilitats per l'Ajuntament; qualsevol modificació en els codis
d’identificació, haurà de ser prèviament proposada i acceptada pels S.T.M.
De cada modificació efectuada, se’n donarà deguda informació als S.T.M.

Article 15.- GESTIÓ INFORMATITZADA DEL SERVEI
L’adjudicatari haurà de disposar d’un programa informàtic de gestió i control de l’enllumenat,
amb les degudes llicències d’explotació, per a la gestió de l’inventari dels punts de llum, i
quadres de maniobra, degudament identificats pel seu codi; el programa estarà relacionat
amb una base de dades, i un sistema d’ informació gràfica, que permeti la seva gestió.
El programa ha de permetre fer altes, baixes i modificacions, de punts de llums, lluminàries,
suports, quadres, amb la seva denominació, ubicació, característiques, etc.
Tots aquests elements aniran lligats a una base de dades de les característiques històriques
de cada punt de llum, i permetrà la totalització del nombre d'elements per quadres, tipus de
làmpades, tipus de suport o lluminàries, potències instal·lades, totals o parcials per quadres,
gestió d’avaries, etc.
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Una còpia del programa de gestió haurà d’instal·lar-se als S.T.M i la informació estarà
permanentment actualitzada, s’haurà de poder accedir via web o altre sistema de
reconeguda eficàcia i agilitat.
En el termini de tres mesos des de l’inici de la contracta, el programa haurà de tenir
operativa la base de dades dels punts de llum.
En el termini de 6 mesos des de l’inici de la contracta, tota la informació gràfica, haurà
d’estar grafiada sobre una base cartogràfica de la zona urbana, que serà facilitada per
l'Ajuntament al contractista, i aquest en podrà fer ús únicament i exclusivament per a les
finalitats del contracte; aquesta informació gràfica haurà d’estar relacionada amb la base de
dades dels punts de llum i els seus diferents elements.
Per a digitalitzar s’utilitzarà una eina CAD adequada per a la digitalització de xarxes
d’enllumenat públic, o un altre sistema compatible proposat per l’adjudicatari, i aprovat per
l’Ajuntament.
L'adjudicatari estarà obligat a mantenir al dia durant el període de vigència de la contracta,
tant la informació cartogràfica com l'alfanumèrica associada.
L'adjudicatari haurà de disposar de mitjans que li permetin gestionar la informació gràfica i
dels elements indicada, comunicar a l’Ajuntament les variacions efectuades, i rebre les
actualitzacions de la base cartogràfica que se li facilitin.
El sistema informàtic per l'intercanvi d'informació haurà de ser compatible amb el de
l'Ajuntament.
La informació de la xarxa de l'enllumenat públic, que tracta el present article, així com tota la
informació facilitada al llarg de la mateixa, serà propietat de l'Ajuntament, i la seva utilització
pel contractista quedarà limitada als fins de la contracta.
En finalitzar la contracta tota la informació quedarà en propietat de l’Ajuntament.

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
Article 16.- FUNCIONAMENT
El contractista adjudicatari serà responsable de la detecció dels punts de llum apagats, de
les avaries i altres anomalies que es produeixin en les instal·lacions de l’enllumenat públic,
així com de la seva reparació en els terminis fixats.
Per la detecció d’avaries el contractista establirà un recorregut que permeti, diàriament i en
horari nocturn, comprovar que tots els sectors s’han encès.
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Una vegada a la setmana i dintre de l’horari normal de funcionament de l’enllumenat, s’haurà
de fer el recorregut complet de les instal·lacions per detectar fallades puntuals de punts de
llum.
Aquests recorreguts diaris i setmanals els proposarà el contractista i seran aprovats pels
S.T.M., quedant degudament reflectits en plànols per al seu seguiment i control.
Amb independència que la detecció de les avaries és responsabilitat del contractista, aquest
també haurà d’atendre tots aquells avisos que li arribin dels S.T.M., veïns, telèfon, o altres
mitjans que es puguin implantar per agilitzar i millorar el servei.
A més de l’equipament mínim que es detalla en el present plec, el contractista haurà de
disposar de tot el personal i mitjans que facin falta, per a resoldre les avaries dintre dels
terminis previstos en aquests plec de prescripcions tècniques.
Mensualment es passarà als S.T.M. la relació de les avaries, detallant: identificació del punt
de llum, data de la detecció o avís de la avaria, tipus d’avaria i causa, estat de l’avaria
(reparat / ajornat), data de la reparació i notificació de qualsevol altra incidència.
Article 17.- EQUIPAMENT MÍNIM EXIGIT
a) Disposició de personal
El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i
complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.
El personal mínim previst pel servei serà:
-

Responsable de la contracta: Tècnic especialista en treballs de conservació de
l’enllumenat públic en plantilla del licitador.
Equip de treball: 2 operaris especialitzats que atendran les necessitats del servei.

El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’Ajuntament, tota la
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:
-

Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el
públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat
han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant
qualsevol problema que es plantegi al respecte.
Estricta neteja de tots els materials emprats.

b) Disposició d’equips
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Els licitadors hauran d’especificar els equips que pensen utilitzar en la prestació del servei i
que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs exigits al Plec de
Condicions.
Els equips relacionats a l’oferta i que siguin acceptats per l’Ajuntament es trobaran a
disposició del servei sempre que sigui necessari.
El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les
comprovacions pertinents. Aquest material podrà ser revisat periòdicament per assegurar
que les inspeccions siguin el més objectives possible.
c) Disposició de vehicles
El contractista haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es
posaran al servei de la contracta sempre que sigui necessari:
-

1 Camió cistella
1 Furgoneta per trasllat de materials
1 Vehicle lleuger

Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat havent passat la Inspecció Tècnica
de Vehicles (I.T.V.).
En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei,
pel que el contractista haurà de disposar del material de reserva per a casos d’urgència.
Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de
Circulació vigent, així com anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables.
d) Estoc de recanvis
Per assegurar el bon servei de conservació de l'enllumenat públic, el contractista estarà
obligat a tenir als seus magatzems el estoc de materials suficient per poder atendre
qualsevol avaria o accident que es produeixi.
Per altra banda el contractista està obligat a guardar en el seu magatzem, i a portar un
inventari informatitzat, de tots els materials propietat de l’Ajuntament que per qualsevol motiu
siguin retirats del carrer.
e) Disposició de superfície
El contractista haurà de disposar d’un local que tingui l’extensió suficient per encabir les
següents dependències: oficines administratives, magatzem de materials, dependències pel
personal, aparcament per a vehicles i magatzem per la maquinària i equips destinats al
servei.

12

Aquestes instal·lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini màxim de 30 dies des
de la data d’adjudicació del contracte, i podran ser inspeccionades per l’Ajuntament en
qualsevol moment.
El Contractista comunicarà al responsable de l’Ajuntament, l'adreça, els números de telèfon i
de fax i els horaris i noms de les persones responsables d'atenció de les dependències.
Article 18.- GESTIÓ DE RESIDUS
Al contenir les làmpades de descàrrega residus contaminants, serà obligació del contractista
adjudicatari del servei, la seva correcte eliminació, ja siguin procedents de canvis massius, o
de reposicions puntuals.
L’eliminació haurà de fer-se de manera controlada, d’acord a les normatives de gestió de
residus aplicables; a tal efecte periòdicament el contractista haurà de presentar certificat
conforme les làmpades han estat retirades i tractades per gestor autoritzat.
ARTICLE 19.- ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS
a) Organització del servei
Els concursants indicaran a les seves ofertes els aspectes d’organització detallant
especialment els següents punts:
- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al servei.
- Calendari de posada en marxa de la contracta.
- Relació dels llocs de comandament previstos.
L’empresa adjudicatària anomenarà un responsable de la contracta, tècnic especialista en
enllumenat, com a interlocutor vàlid amb l’Ajuntament, amb l’objecte de controlar la bona
marxa del servei.
Aquest responsable es personarà mensualment, així com sempre que sigui requerit, a
l’Ajuntament per tal d’informar i comentar les principals incidències del servei.
El responsable de la contracta disposarà d’un telèfon mòbil d’àmplia cobertura per a poder
ser localitzat en tot moment.
b) Servei de guàrdia
El contractista haurà de disposar d’un servei de guàrdia permanent (24 hores al dia, 365
dies a l’any), que atengui les avaries urgents fora de l’horari normal de treball, a tal efecte
disposarà d’un telèfon que donarà l’avís a l’operari de guàrdia.
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El servei de guàrdia tindrà suficient capacitat per a resoldre les anomalies d'emergència que
es produeixin; a tal efecte haurà de disposar del vehicle i eines i altres mitjans necessaris.
Qualsevol canvi en el servei de guàrdia o la seva localització, s’haurà de comunicar de
manera immediata als S.T.M.. Tant la disponibilitat permanent del servei de guàrdia com les
actuacions degudes a urgències, s’entendran incloses dins de l’oferta econòmica presentada
pels licitadors.

CAPÍTOL V. CONDICIONS ECONÒMIQUES
Article 20 .- CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS
Mensualment el contractista presentarà les variacions que s’hagin produït en el nombre de
punts de llum inventariats (altes per noves incorporacions, baixes per retirades); així com la
relació de les operacions i serveis realitzats, compresos en els apartats:
A) Control i manteniment funcional de les instal·lacions.
B) Treballs complementaris no repetitius.
Per a poder tenir efectes econòmics, les variacions en el nombre de punts de llum, hauran
d’haver quedat prèviament reflectides en l’inventari i plànols.
Els S.T.M. procediran a la comprovació d'aquelles variacions i relacions, i si són correctes,
es redactarà la certificació mensual dels treballs realitzats, aplicant els preus unitaris
contractats.
La certificació mensual es farà seguint la mateixa estructura del servei.
En cada certificació, i de manera automàtica, es faran, prèvia notificació al contractista, les
deduccions per incompliments que puguin correspondre, d'acord al que disposa aquest Plec.
Quan alguna de les operacions a efectuar dins l’apartat B, no estigui degudament tipificada
en els preus unitaris, s’aplicarà el més similar, o bé es procedirà a fixar conjuntament amb
els S.T.M., el preu contradictori, amb els mateixos criteris; aquest nou preu quedarà a tots
els efectes incorporat al llistat de preus unitaris, per a tota la durada de la contracta.

CAPÍTOL VI. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Article 21 .- ANNEXES
Annex 1.- Plànol de l’enllumenat de Vilablareix
Annex 2.- Auditoria energètica de l’enllumenat públic exterior
Vilablareix, a 30 de juliol de 2015
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