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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: COBS2019/030-01

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES QUE
REGIRAN EL CONTRACTE PER AL LLOGUER, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE
L’ENLLUMENAT DE NADAL I CARNAVAL.
I. DISPOSICIONS GENERALS
1.

Objecte del contracte
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En l’apartat A del quadre de característiques s’especifica la informació referent a:
.
.
.
.
.
.
.
2.

Objecte del contracte
Àmbit d’actuació
Necessitats a satisfer
Divisió per lots
Codi NUTS
Codi de l’expedient
Codi CPV

Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
2.1 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala l'apartat B.1 del quadre de
característiques.
2.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA no inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim
que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
2.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec, que s’han de complir
durant l’execució del contracte.

3.

Existència de crèdit
L’aplicació pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat
C del quadre de característiques.

4.

Termini de durada del contracte
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El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques.
El contracte es podrà prorrogar si així es preveu en l’apartat D del quadre de
característiques.
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5.

Règim jurídic del contracte
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i per les prescripcions tècniques (annex IV), les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de
contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP)
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (d’ara endavant DL 3/2016)
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament, al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
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6.

Admissió de variants
No es preveu l’adminissió de variants.

7.

Tipus de contracte, tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els
establerts en l’apartat E del quadre de característiques.
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8.

Mitjans de comunicació electrònics
8.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte, s’efectuaran a través de la publicació dels actes i
requeriment en el perfil de contractant. Aquestes publicacions determinaran l’inici del
còmput dels terminis que s’estableixin, d’acord amb l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord
amb la LCSP i la Llei 39/2015, es comunicaran als interessats les corresponents
notificacions, sense que aquestes tinguin transcendència a efectes de còmput de terminis,
tal com s’estableix al paràgraf anterior. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la
posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte. Un cop
rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils,
els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM,
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes, quan sigui pertinent, computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores, s’han de subscriure com
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats
de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del
perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat:
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http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte, es
realitzaran mitjançant publicació al perfil de contractant. En el perfil es deixa constància
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació
publicada.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de
contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de
licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat
digital requerit.
8.4 Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim
necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració
responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a
un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels
Estats membres”.
9.

Aptitud per contractar
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9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP;
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- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec;
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte;
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del DNI.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre
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d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
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La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació
d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en
el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 68 de la LCSP.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant l’administració i han de nomenar una persona representant
o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que
es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba
dins l’apartat “perfil del licitador”.
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
10. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es
detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través dels mitjans
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat.
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.2
del quadre de característiques.
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10.3 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en
els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les
seves integrants.

Codi de Verificació electrònic: 6f54ed8d-2983-48b1-8184-8f26a1d0854a

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

11. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses licitadores, presentaran les seves ofertes telemàticament en el termini
establert a l’apartat E del quadre de característiques.
Les ofertes es presentaran en un tres sobres (documentació general, oferta tècnica, oferta
econòmica), en el termini establert, a comptar des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació al perfil de contractant, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible
a l’adreça web següent:
http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
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 la seva declaració responsable 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 conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital
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. 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.
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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.

Codi de Verificació electrònic: 6f54ed8d-2983-48b1-8184-8f26a1d0854a

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes. Les empreses disposaran d’un
mínim de 24 hores abans de l’obertura del sobre corresponent, per introduir les paraules
clau sol·licitades i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de
l’obertura del sobre xifrat.
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.
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, 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.
11.2 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’administració 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 Permanent de

Pl. Mercat 1 d’Octubre de 2017, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 70 00 - oiac@guixols.cat

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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.
11.3 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:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index
.xhtml
D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles en aquesta licitació és el
format PDF i XLSX. En cas de ser necessària la compressió de documents, ja sigui degut
al seu pes com per la necessitat d’aportar diferents documents en un sol fitxer, el format
de presentació serà el format .rar o .zip, en tant que són formats d’ampli ús, fàcil accés i
no discriminatori i garanteixen la lliure i plena accessibilitat per l’òrgan de contractació,
el òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats.
11.4 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.
11.5 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària
al correu plecs@guixols.cat, el qual la facilitarà en un termini de 3 dies, sempre que
s’hagi presentat amb una antel·lació de cinc dies respecte a la data de finalització del
termini de presentació d’ofertes.
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’òrgan de
contractació:
http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
11.6 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
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Sector Públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
11.7 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.
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11.8 En l’apartat F del quadre de característiques s’especifica el contingut dels sobres a
presentar.
11.9 A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la
componen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
componen.
12. Mesa Permanent de Contractació i Comitè d’Experts
La Mesa de Contractació serà nomenada i publicada en el perfil de contractant, que realitzarà
totes les funcions necessàries atribuïdes per la normativa vigent.
13. Determinació de la millor oferta
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte
La valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ajustarà als criteris
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
13.2 Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en el perfil de
contractant, tindrà lloc l’obertura dels sobres A presentats per les empreses licitadores per
part de la Mesa de Contractació.
En la mateixa sessió, la Mesa Permanent de Contractació qualificarà la declaració
responsable i la resta de documentació continguda en els sobres A i determinarà les
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empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes
d’exclusió.
La Mesa Permanent de Contractació, en cas que detecti defectes esmenables en la
documentació general continguda en el sobre A, podrà atorgar a l’empresa licitadora un
termini màxim de 3 dies hàbils, a comptar des de la data i hora en el perfil de contractant,
per esmenar-lo, sense perjudici de la comunicació a les persones interessades.
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En cas que no s’hagi atorgat el termini detallat en el paràgraf anterior i, seguidament a
l’obertura del sobre A, la Mesa Permanent de Contractació procedirà l’obertura del sobre
B, que contindran les ofertes tècniques, prèvia petició de les corresponents claus, segons
l’establert en aquest plec.
Per tal d’avaluar i puntuar les ofertes tècniques presentades, el Departament de
Contractació procedirà a sol·licitar informe tècnic de valoració de les ofertes, d’acord
amb els criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat H del quadre de
característiques i en l’anunci.
La Mesa Permanent de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena
d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena
d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta,
amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM i es publicaran en el perfil de
contractant.
Una vegada emès l’informe valorant les ofertes tècniques, es procedirà a sol·licitar les
claus als licitadors i a publicar al perfil de contractant la data en què la Mesa Permanent
de Contractació farà públic l’informe emès i procedirà a l’avaluació definitiva del sobre B
i obertura del sobre C. Els licitadors disposaran d’un termini mínim de 24 hores per poder
introduir les paraules clau sol·licitades i, en tot cas, hauran de ser introduïdes abans de
l’obertura del sobre corresponent.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes en el procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
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D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També es podran sol·licitar aquests
informes quan es consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin les esmentades
prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els
termes establerts a la clàusula trenta-vuitena.
13.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de
característiques.
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació
incorri en presumpció d’anormalitat, la Mesa Permanent de Contractació li requerirà
perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils, des
de la publicació del requeriment en el perfil de contractant, per presentar la informació i
els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
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Tot i que la publicació en el perfil de contractant serà el que determinarà el còmput dels
terminis establerts, aquest requeriment es trametrà a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM.
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa Permanent de Contractació no rep la
informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de
l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa Permanent de Contractació rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o
rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que
aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació
de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica
o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix
l’article 201 de la LCSP.
14. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació
14.1 La Mesa Permanent de Contractació proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació
del contracte i que es requereixi al licitador que hagi presentat la millor oferta, perquè
dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent en què es publiqui
l’esmentat requeriment en el perfil de contractant, presenti la documentació
justificativa que es detalla en l’apartat J del quadre de característiques.
Tot i que la publicació en el perfil de contractant serà el que determinarà el còmput dels
terminis establerts, aquest requeriment es trametrà a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 8.2 del present plec.
La Mesa Permanent de Contractació comprovarà en el Registre d’empreses licitadores
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament
constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no
està incursa en cap prohibició per contractar.
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L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació inclosa en
l’apartat J.1 del quadre de característiques (apartat a) i, en cas que no estigui inscrita al
RELI, també la continguda a l’apartat b) de la mateixa clàusula.
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14.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia
definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en
la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, es publicarà en
el perfil de contractant perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de l’esmentada publicació.
Tot i que la publicació en el perfil de contractant serà el que determinarà el còmput dels
terminis establerts, aquest requeriment es trametrà a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 8.2 del present plec.
En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent
per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. Retirar
l’oferta comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
15. Garantia definitiva
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques.
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a l’Ajuntament.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
presentar a l’Ajuntament.
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c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar a l’Ajuntament.
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses
integrants de la unió temporal.
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15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
15.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
15.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de
preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat
amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector
públic de la LCSP.
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
15.8 En cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’administració pot resoldre el contracte.
16. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
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En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
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17. Adjudicació del contracte
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació, prèvia la fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en
un termini que permeti donar compliment al termini legalment establert per a
l’adjudicació del contracte.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant publicació al perfil de contractant indicant el termini en què s’haurà de
procedir a la formalització del contracte, a comptar des de l’esmentada publicació.
Tot i que la publicació en el perfil de contractant serà el que determinarà el còmput del
terminis establert, aquest requeriment es trametrà a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 8.2 del present plec.
18. Formalització i perfecció del contracte
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es publiqui l’adjudicació en el perfil de contractant, i en un
termini màxim de cinc dies hàbils des de la finalització del termini indicat anteriorment,
sempre que no s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti
aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del
recurs hagi aixecat la suspensió.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
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18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer
lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a
declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
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En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
19. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les
que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques.
20. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-tresena
d’aquest plec.
21. Programa de treball
El programa de treball haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació.
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22. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte
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22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’administració podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia
o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193
i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides
en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’administració.
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions
establertes en aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats establertes en
l’apartat V del quadre de característiques.
22.5 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.
23. Persona responsable del contracte
S’estableix en l’apartat K del quadre de característiques el tècnic responsable del contracte.
L’òrgan de Contractació podrà nomenar un substitut en cas necessari.
El responsable de contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no reservades a
l’òrgan de contractació i comprendrà les funcions descrites en la circular núm. 1 del
departament de contractació, així com les especificades en l’article 52 del TRLCSP.
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24. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’administració i l’empresa contractista en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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25. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’administració i no vinculant.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
26. Abonaments a l’empresa contractista
26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau,
del contracte.
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les
condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
26.3 En l’apartat T del quadre de característiques es concreten les condicions de
facturació, així com el format de la factura i lliurament.
26.4 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials
26.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
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27. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per
a l’administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’administració.
En l’apartat S del quadre de característiques s’especifiquen les responsabilitats i assegurances
obligatòries que haurà de subscriure l’empresa adjudicatària.
28. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, 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 que
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vinti-dosena d’aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en l’execució del contracte les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i,
si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
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publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
e) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
f) Així mateix, l’empresa contractista haurà de donar compliment a les obligacions establerts
en l’apartat U del quadre de característiques.
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29. Prerrogatives de l’administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable
a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que
estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.
30. Modificació del contracte
En l’apartat N del quadre de característiques s’estableixen les possibles modificacions d’aquest
contracte.
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, de conformitat amb el que es
preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
31. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a l’administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’administració ha d’extendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
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L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
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L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
32. Successió i cessió del contracte
32.1 Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o
classificació exigida.
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Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa
contractista.
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32.2 Cessió del contracte:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els
requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa
de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
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33. Subcontractació
33.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del
quadre de característiques.
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33.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, en la seva oferta la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar d’acord
amb el previst a l’article 215.2 a) de la LCSP.
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.
33.3 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.
33.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
33.5 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-vuitena 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.
33.6 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.
33.7 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
33.8 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

Pl. Mercat 1 d’Octubre de 2017, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 70 00 - oiac@guixols.cat

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Codi de Verificació electrònic: 6f54ed8d-2983-48b1-8184-8f26a1d0854a

33.9 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. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la
clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.
34. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de
característiques.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
35. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la
seva recepció.
36. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà
a computar a partir de la recepció de les tasques encomanades.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
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transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
37. Resolució del contracte
Poden ser causes de resolució del contracte les següents:
• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la
LCSP relatiu a la successió del contractista.
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• La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
• El mutu acord entre l’administració i el contractista.
• La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
• La demora en el pagament per part de l’administració per un termini superior a sis mesos.
• L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
• L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més
o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
• El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei, o la suspensió, per causa
imputable a l’òrgan de contractació, de la iniciació del contracte per termini superior a quatre
mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
• El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
• L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 313 de la LCSP.
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En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
VII. RECURSOS I RÈGIM D’INVALIDESA. JURISDICCIÓ COMPETENT.
38. Règim de recursos
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Es podrà presentar recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies hàbils,
d’acord amb l’article 50 de la LCSP.
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació d’aquest contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment
de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria
d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els llocs
que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles
44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
39. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-vuitena, es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries
de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge.
40. Règim d’invalidesa
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Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
41. Jurisdicció competent
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX I. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte del contracte
Objecte:
L’objecte d’aquest contracte és l’arrendament, sense opció de compra, dels elements
d’ornamentació de Nadal i Carnaval al municipi de Sant Feliu de Guíxols, segons les
condicions tècniques establertes a l’annex IV d’aquest plec de condicions.
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El contracte inclou:
. Redacció del projecte d’il·luminació de Nadal/Carnaval
. Muntatge de la instal·lació de l’enllumenat ornamental, formada per elements i motius
lluminosos segons Plec.
. Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació i legalització i contractació del
subministrament.
. Control de l’encesa i tancament dels motius
. Manteniment de la instal·lació d’enllumenat ornamental
. Adequació de l’enllumenat de Nadal al Carnaval
. Desmuntatge de la instal·lació
. La resta de tasques incloses en aquest plec de condicions
Àmbit d’actuació:
En l’apartat 2 de l’annex IV d’aquest plec s’especifica i concreta l’àmbit d’actuació i els espais
concrets on hi ha previst ubicar els motius
Necessitats a satisfer:
En motiu de les festes de Nadal, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té previst la col·locació
d’enllumenat ornamental en diversos carrers de la ciutat.
Aquesta acció està enfocada per a la dinamització del comerç i promoció econòmica de la
ciutat.
L’actuació pretén incentivar l’activitat comercial, la de restauració, turística i hotelera, per a la
campanya de Nadal i de Carnaval.
Divisió en lots:
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No es considera la divisió per lots atès que es pretén minimitzar els recursos administratius
necessaris, tant per la instal·lació com pel manteniment posterior, poder actuar àgilment en la
reparació d’avaries, atès que es tracta de diferents punts escampats per tota la ciutat i per tal
d’evitar la confluència d’equips de treball i perill de contactes directes en els treball en quadres
elèctrics compartits.
Codi NUTS: ES512
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Codi de l’expedient: COBS2019/030

Codi CPV:

31527200-8 “Luces para alumbrado exterior”

B. Dades econòmiques
B.1. Valor estimat del contracte:

196.640,00 euros (IVA no inclòs)

B.2. Pressupost base de licitació
S’estableix un pressupost base de licitació de 98.320,00 euros/anuals.
En els preus ofertats s’inclou totes les despeses i impostos (a excepció de l’IVA) que es
puguin derivar de la prestació del contracte, així com el trasllat, transport i
emmagatzematge del material llogat.
C. Existència de crèdit
Aquest contracte es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 17.43901.22799
“Contractació il·luminació esdeveniments de la ciutat ”
D. Termini de durada del contracte
El contracte tindrà una durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga per un any més.
En l’apartat 4 de l’annex IV d’aquest plec s’estableixen les dates concretes en què haurà d’estar
instal·lat l’enlllumenat, així com les dates d’encesa.
E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Tipus de contracte:
Tramitació:

Contracte de subministrament i serveis
Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP)
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Procediment:
Obert (art. 156 de la LCSP)
Termini presentació d’ofertes: 15 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació en el perfil
de contractant.
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 en 5 dies el termini de
presentació de les mateixes; publicant al perfil de contractant
l’esmena corresponent i comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.
Tramitació electrònica:
Sí
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F. Contingut dels sobres
L’oferta constarà de tres sobres amb el següent contingut:
Sobre A. Documentació general
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), el qual estarà disponible a la plataforma com a annex II .
En el cas que les empreses que concorrin a la licitació vulguin constituir-se en una Unió
Temporal d’Empreses, s'haurà de presentar una única declaració responsable, signada per
totes les entitats que constitueixin la UTE. Així mateix, s’haurà d'aportar el compromís de
constituir la unió temporal, d’acord amb l’article 69.3 LCSP i que haurà d'estar signat pels
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.
b) Subcontractació
D’acord amb l’article 215.2 a) de la LCSP, els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la realització.
Sobre B. Oferta tècnica. Contindrà obligatòriament un projecte amb el següent contingut:
a) Descripció de la proposta amb la taula d’elements proposats per carrer detallant les dimensions,
forma, volum, disseny, color, pes i consum dels elements lluminosos ofertats, fotografia dels
elements
b) Documentació tècnica dels motius ornamentals amb l’aspecte general, dels detalls i dels seus
elements, i fotomuntatges de les propostes.
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c) Especificació de l’augment número de motius de la proposta o la instal·lació d’elements
simbòlics ornamentals amb il·luminació per sobre dels mínims exigits. No es podran valorar
si no s’especifiquen expressament de forma separada.
En tot cas, la proposta haurà de tenir una extensió màxima de 30 pàgines (1 cara), sense
comptar caràtula i índex. No es valorarà el contingut de la documentació que sobrepassi
aquesta extensió
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Sobre C. Oferta criteris avaluables de forma automàtica.
Les empreses licitadores han de presentar la proposició econòmica conforme a l’annex III,
que contindrà l’oferta econòmica presentada i el número de lúmens en els motius instal·lats
(sense comptar els arbres, ni cortines especificades)
G. Solvència i classificació empresarial
D’acord amb la LCSP no serà exigible la classificació de l’empresari però sí que, d’acord amb
l’article 74 d’aquesta Llei, l’adjudicatari haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i
financera, i tècnica o professional.
Només podran accedir a la licitació les persones naturals o jurídiques que, disposant de
capacitat d’obrar, acreditin que disposen, com a mínim, de la següent solvència econòmica i
financera i tècnica i professional que es detalla a continuació:
G.1 Solvència econòmica i financera i tècnica
a) Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant la presentació dels comptes
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (o registre oficial corresponent o, en cas
d’empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, llibres inventaris i comptes
anuals legalitzats).
Per participar en el procediment caldrà acreditar que el volum de negoci anual, referit al
millor exercici dins dels tres últims anys (2016 - 2017 - 2018), ha estat com a mínim de
147.480 euros.
b) Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional s’acreditarà, quan els destinatari és una entitat del
sector públic, mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, i quan el
destinatari és una entitat privada, mitjançant certificat expedit per aquesta.
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Serà requisit per poder participar en el procediment acreditar que han realitzat en cadascun
dels últims (2016-2017 i 2018), com a mínim un contracte de subministrament, instal·lació
i manteniment d’enllumenat de Nadal, per import mínim de 68.000 euros (IVA a part)

G2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
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L’adjudicatari haurà de comptar amb el personal i recursos necessaris per complir
adequadament i en els terminis marcats, les prestacions objecte del contracte d’acord amb les
prescripcions dels plecs.
L’adjudicatari haurà de facilitar un contacte disponible les 24 hores del dia per poder atendre
urgències derivades de la prestació del servei, que haurà d’atendre de forma immediata quan
el personal de l’Ajuntament consideri que hi ha perill per a la seguretat pública.
H. Criteris d’adjudicació
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte els següents criteris:
1. Criteris avaluables amb fórmula:

a) Preu de l’oferta ........................................................................................ Fins a 45 punts
S’atorgarà la puntuació màxima (45 punts) a l’oferta que suposi un import més baix i, per
tant, a l’oferta amb major baixa respecte al tipus de licitació.
La puntuació per a la resta d’ofertes s’obtindrà en cada cas aplicant la següent fórmula:
POi= MaxP X (PBL-Oi)/(PBL-MO) = MaxP X BOi /BMO
POi: Puntuació de l’oferta valorada
MaxP: Puntuació màxima
PBL: Pressupost base de licitació
Oi: Oferta a valorar
MO: Millor oferta
Boi: Baixa de l’oferta a valorar
BMO: Baixa de la millor oferta

b) Lúmens per motiu ................................................................................... Fins a 10 punts
La puntuació màxima s’atorgarà a l’empresa que ofereixi un major número de lúmens, en els
motius penjats (sense comptar els arbres, ni cortines especificades).
Les ofertes s’avaluaran amb la fórmula
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10* (Lúmens oferta/núm. lúmens millor oferta)
2. Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor
c).. Qualitat de l’oferta ................................................................................. Fins a 30 punts
Es valorarà en les propostes de cada licitador la varietat de dissenys , formes i volums, la
millor adaptació a la distribució i particularitats dels carrers i espais, la gama cromàtica
predominantment tonalitats blanques amb tocs de colors, modernitat dels elements.

Codi de Verificació electrònic: 6f54ed8d-2983-48b1-8184-8f26a1d0854a

c.1 Disseny i originalitat dels motius: .................................................. Fins a 20 punts.
Es valorarà el disseny que es consideri més adequat pels carrers a engalanar, així com la
vistositat i originalitat dels motius i la inclusió de noves propostes que milloren
l’enllumenat nadalenc del municipi. L’oferta s’acompanyarà d’un projecte amb els
motius a instal·lar. Es valorarà el disseny innovador dels elements, la creativitat de la
proposta i els motius relacionats amb la ciutat.
c.2 Característiques tècniques dels materials: .................................... Fins a 10 punts
Es valoraran els materials proposats i que siguin d’alta eficiència energètica, tenint en
compte la major seguretat dels materials ofertats.
d) . Augment de motius o elements simbòlics ............................................. Fins a 15 punts
Es valorarà l’augment número de motius de la proposta o la instal·lació d’elements
simbòlics ornamentals amb il·luminació per sobre dels mínims exigits.
I.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius
previstos en l’article 85 del RGLCAP.

J.

Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
J.1 L’empresa proposada com adjudicatària per la Mesa Permanent de Contractació haurà de
presentar, en el termini màxim de 10 dies hàbils, la documentació que es detalla a
continuació:
a) Les empreses licitadores inscrites en el RELI/ROLECE, hauran d’aportar la següent
documentació:
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. Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la
LCSP.
. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula quinzena.
. Acreditació de la subscripció de l’assegurança exigida en el plec.
. Qualsevol altra documentació no disponible en el RELI necessària per donar
compliment a les exigències del plec.
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b) Les empreses no inscrites en el RELI/ROLECE, hauran d’aportar, a més a més de la
documentació inclosa en l’apartat J.1 del quadre de característiques, la següent
documentació:
. Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
. Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre
i el document nacional d’identitat o el passaport.
. Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o
del certificat de classificació corresponent.
. Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o
autorització a l’Ajuntament per consultar les esmentades dades.
. Programa de treballs, basat en la oferta presentada, que haurà d’incloure totes aquelles
qüestions necessàries per la correcta definició i seguiment del treballs . En aquest sentit,
el responsable del contracte, prèviament a la seva aprovació, estudiarà el programa de
treballs i projecte i sol·licitarà que es realitzin els canvis que consideri oportuns amb
objecte d’adequar el programa a la realitat dels treballs. El contracte no es podrà
adjudicar fins que no s’hagin realitzat les modificacions encarregades.
El programa de treballs podrà ésser modificat, si es considera necessari per les necessitats
del servei.
K. Responsable del contracte
L’òrgan de contractació nomenarà el responsable del contracte.
L. Garantia definitiva
El licitador proposat com a adjudicatari haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia
definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.
La devolució de la garantia definitiva serà acordada per l’òrgan de contractació, una vegada
finalitzat el termini de garantia que s’estableix en un any, des de la finalització del contracte.
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M. Condicions especials d’execució
Serà condició especial d’execució del contracte el compliment dels requisits en quan a titulació
de personal i compliment del l’adscripció de personal al contracte segons normativa vigent i
segons oferta de l’adjudicatari.
Serà també condició especial d’execució del contracte el compliment de les normes de seguretat
de riscos laborals.
N. Modificació del contracte prevista

Codi de Verificació electrònic: 6f54ed8d-2983-48b1-8184-8f26a1d0854a

No es preveu la modificació del contracte
O. Cessió del contracte
Es podrà cedir el contracte amb els límits establerts per la LCSP.
P. Subcontractació
D’acord amb l’article 215.2 a), els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als
quals s’hagi d’encarregar la realització.
Així mateix, haurà de comunicar qualsevol modificació vers anteriors comunicacions.
Q. Revisió de preus
Donades les característiques del contracte, i d’acord amb la clàusula 103 de la LCSP, no
procedeix la revisió de preus.
R. Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia d’un any a partir de la finalització del contracte.
S. Responsabilitat de l’adjudicatari i pòlissa de responsabilitat civil
El contractista és responsable de la qualitat del servei, i està obligat a indemnitzar a
l’Ajuntament i a tercers els danys i perjudicis que es causin com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que siguin ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament.
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A aquests efectes, l’adjudicatari haurà d'acreditar tenir concertada una pòlissa de responsabilitat
civil, amb un mínim de 1.000.000 euros per sinistre i un sub-límit per víctima de 300.000 euros
T. Facturació
a) Condicions de facturació
El pagament del preu estipulat es realitzarà en dos pagaments.
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Es podrà presentar una del 50% de l’import una vegada inaugurada la instal·lació, i amb la
conformitat de l’Ajuntament. La segona factura corresponent al 50%, es podrà presentar un cop
efectuada la desinstal·lació i retorn a de la via pública al seu estat previ, després de Carnaval.
Si per causes alienes a l’adjudicatari, s’hagués de reduir el nombre d’elements col·locats d’un
determinat motiu lluminós, s’haurà de posar en coneixement dels serveis tècnics municipals,
que podran decidir ubicar-lo en un altre lloc. Si això no fos possible , es reduirà el preu de
l’element de la factura.
És imprescindible posar a les factures el número d’expedient a la que es refereixen, així
com el número d’operació que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa adjudicatària.
El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament
contractat.
El contractista serà responsable i aniran a càrrec la realització la realització de tasques no
incloses en el contracte i que no hagin estat ordenades pels tècnics municipals competents,
i en tinguin constància escrita.
b) Format de la factura i lliurament
1. A la factura hi hauran de constar les dades següents:
• Dades referents al proveïdor i servei realitzat (NIF, feina/servei realitzat, import, IVA)
• Dades referents a l’Ajuntament:
Adreça: plaça del Mercat, 6-9, 17220 St. Feliu de Guíxols
NIF de l' Ajuntament:
P -1717000-B
2. Hauran de facturar necessariament de forma telemàtica a la bústia de lliurament:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=25, les entitats a que es fa referència a
continuació, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic:
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a) Societats anònimes
b) Societats de responsabilitat limitada
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat
espanyola
d) Establiments permanents i sucursal s d' entitats no residents en territori espanyol en
els termes que estableix la normativa tributaria
e) Unions temporal d 'empreses
f) Agrupació d’interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, fons de
pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons
de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecaria o fons de
garantia d'inversions.
D'acord amb el que disposa l'article 31.2 de l'Ordenança municipal reguladora de
l'administració electrònica, aprovada pel Ple de la Corporació el dia 23 de febrer de
2012:
a) L'autenticitat de les factures electròniques es garantirà mitjançant signatura electrònica
reconeguda.
b) El format de factura electrònica és el format "facturae" presentació de factures
electròniques és la següent:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=25
Aquesta factura electrònica haurà d'inc1oure el codi de l’òrgan gestor, de la unitat
tramitadora i de l'oficina comptable que en el cas de l' Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, són:
• Codi Oficina comptable : LO1171609
• Codi Òrgan Gestor : LO1171609
• Codi Unitat tramitació : L01171609
3. Els professionals o empresaris que siguin persones físiques no es veuen obligats a
facturar electrònicament, i podran optar entre seguir emetent les seves factures en paper o
facturar electrònicament, d'acord amb el punt anterior.
Tal i com preveu l'artic1e 4 de la Llei 25/2013 d'impuls de la factura electrònica,
s'exc1ouen de la presentació electrònica les factures d'import fins a 5.000,00 euros (IVA
inclòs), sempre que el subjecte que facturi no sigui una societat anònima, societat de
responsabilitat limitada o unió temporal d'empreses.
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Les factures en paper s 'hauran de presentar, obligatòriament, al Registre de Factures
(Àrea de Serveis Econòmics). Les factures es poden lliurar directament en l'esmentat
registre o bé enviar-les per correu postal a l’adreça següent:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Registre de factures - Serveis Econòmics
Pl. del Mercat 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols
U. Obligacions de l’adjudicatari i de l’Ajuntament
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Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari està obligat a desenvolupar les obligacions objecte del contracte establertes en
aquest plec i, especialment, els en l’annex IV.
a) El contractista està obligat al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en
matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
b) A complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal
c) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present plec de
clàusules i en la proposta per ell presentada.
d) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la propietat industrial
i comercial, i haurà d’obtenir les cessió, permisos i autoritzacions necessàries dels
titulars de models, patents i marques.
e) Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, que respongui de les seves accions i de
les del personal que presti els seus serveis i de les empreses subcontractades, així com de
les altres persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent.
f) Garantir que els elements ornamentals estiguin instal·lats a una alçada que no comporti
risc per les persones.
g) Garantir el correcte funcionament de la instal·lació fins el seu desmuntatge, donant
compliment a les obligacions establertes al present plec
h) L’adjudicatari es farà càrrec de l’emmagatzematge dels elements d’ornamentació quan
no estiguin instal·lats.
i) Anirà a càrrec de l’adjudicatari la direcció del muntatge/desmuntatge i assessorament
tècnic.
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j) L’adjudicatari serà responsable de les deficiències en el funcionament dels elements
d’ornamentació de Nadal, així com dels defectes, negligències, etc. que puguin observarse en l’execució dels treballs de muntatge i de desmuntatge dels mateixos. De la mateixa
manera, serà responsable de les interrupcions totals o parcials del funcionament de
l’enllumenat de Nadal no produïdes per la falta d’energia en els escomeses, així com de
tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les
instal·lacions, o com a conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del
servei.
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La resta d’obligacions que es dedueixin dels documents integrants del contracte.
k) Serà també obligació de l’adjudicatari:
1. Redacció de l’estudi d’enllumenat ornamental nadalenc i la documentació tècnica,
abans de la instal·lació.
2. El muntatge de la instal·lació de l’enllumenat ornamental, formada per elements i
motius lluminosos amb la descripció tècnica i ubicació que s’inclou en el present plec i
l’oferta.
3. Presentació de la documentació de conformitat amb la instal·lació i si s’escau,
legalització i contractació del subministrament elèctric, en el termini màxim de 5 dies
després de la instal·lació.
4. Encesa i tancament diaris, el primer divendres de desembre , durant el període de Nadal
i el dimecres de Carnaval fins dissabte de Carnaval inclòs.
5. Conservació de la instal·lació de l’enllumenat de ornamental
6. Desmuntatge de la instal·lació.
7. Com a mínim els llums del centre, passeig, plaça Salvador Espriu i crta. de Girona tram
Carnaval hauran d’anar amb apagada selectiva i quadre independent.
8. Així mateix les cortines dels edificis també portaran rellotge de programació
Obligacions i mitjans de l’Ajuntament
a) Oferir els espais adequats per el correcte desenvolupament de l’activitat, així com fer-se
càrrec dels subministraments i la neteja dels espais.
b) Publicitar i realitzar les inscripcions a les diferents activitats i proporcionar a l’empresa
adjudicatària els llistats dels participants inscrits.
V. Infraccions i penalitats
D’acord amb la LCSP, s’imposaran penalitats al contractista per incompliment de les
condicions d’execució, total o parcial, i per demora.
Classificació de les infraccions:
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Li seran d’aplicació al contractista les penalitats que tot seguit es tipifiquen.
Faltes lleus
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Es consideraran faltes lleus els incompliments que afectin desfavorablement a la qualitat de la
il·luminació o a l'òptim control de les instal·lacions o a la prestació del servei no siguin deguts
a actuacions doloses o deficiència en les inspeccions ni comportin perill a persones, animals o
coses, ni redueixin la vida econòmica dels components de les instal·lacions, ni causin molèsties
a tercers, ni afectin de manera determinant a la prestació del servei. En particular, es
consideraran incompliments lleus els següents:
- Qualsevol anomalia que pugui alterar el desenvolupament del servei, i que no pugui ser
considerada com incompliment de gravetat superior.
- No facilitar informació als serveis municipals relativa al contracte en el temps sol·licitat.
- No presentar la documentació requerida o no informar en temps i forma als serveis
municipals, en relació amb les prestacions del contracte, sempre que això no pugui
considerar-se incompliment de major gravetat o constituís un requisit essencial del
contracte.
- El retard de fins 10 minuts inclòs de l'encesa o apagat de qualsevol dels motius, amb
respecte a l'horari de l'encesa diària establert per l'Ajuntament.
- No informar sobre les inspeccions diàries als serveis municipals.
- No tenir operatiu el sistema de regulació d’encesa i apagada de l'enllumenat durant més d'un
dia. - No lliurar els informes d'inspecció als serveis municipals.
- No tenir operatiu el telèfon d'incidències les 24 hores.
Faltes greus
Es considerarà falta greu aquelles faltes que afectin desfavorablement a la qualitat de la
il·luminació, a l'adequat control de les instal·lacions o a la prestació del servei i sigui
conseqüència d'una actuació dolosa o de realització deficient de les inspeccions. També es
consideraran greus aquells incompliments que ocasionin molèsties a tercers, o escurcin la
durada dels components de la instal·lació, o afectin de manera determinant a la prestació del
servei. En particular es consideraran incompliments greus els següents:
- La realització de 2 faltes lleus en un període de 7 dies, o més de 3 faltes lleus en qualsevol
cas.
- Desatendre injustificadament les ordres en el programa de treball, amb el nivell de detall i
definició exigit en els plecs.
- No procedir a la realització dels treballs de manteniment de les instal·lacions, incomplint la
observació de causes que puguin provocar danys a persones i coses.
- No procedir a reparació d'avaries o a la reposició del material defectuós en el termini fixat
contractualment.
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- No tenir operatiu i en perfecte estat de funcionament el sistema de regulació d’encesa i
apagada de l'enllumenat ornamental en la data de l'encesa.
- No subministrar en el termini fixat el material per reposicions. Es tornarà a considerar
incompliment greu cada cop que passin 3 dies sense realitzar el lliurament del material en
les condicions fixades, passant quan correspongui a incompliment superior.
- No mantenir en perfecte estat de conservació i funcionament el material o els mitjans
adscrits al contracte, i no tenir en regla la documentació que sigui exigida.
- Connectar els motius lluminosos a quadres municipals sense comptar amb l'autorització.
- El retard de més de 10 i fins a 20 minuts de l'encesa i apagat de qualsevol dels motius, amb
respecte a l'horari d'encesa diari establert per l'Ajuntament.
- No atendre als condicionants establerts pels serveis tècnics municipals per la ocupació de la
via pública durant les operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment de la instal·lació.
- Començar la instal·lació de motius sense la autorització dels serveis municipals, o els
permisos necessaris de tercers.
- No tenir legalitzada la instal·lació a l'inici dels treballs, o no presentar a temps els preceptius
certificats d'inici i inspecció inicial dels serveis tècnics municipals.
- L'ús dels mitjans a disposició exclusiva del contracte per realitzar treballs no relacionats amb
el mateix.
Faltes greus
Es considerarà falta molts greu aquelles faltes aquells conseqüència d'actuacions doloses,
realització deficient de la inspecció o de treballs exigits pel servei que puguin influir molt
negativament en la adequada prestació del servei, la durada dels components de les
instal·lacions o causar situació de perill a tercers. En particular, es consideraran incompliments
molt greus els següents:
- La realització de 2 faltes greus en un període de 7 dies, o més de 3 faltes greus en qualsevol
cas. No tenir degudament assegurades totes les instal·lacions i mitjans del contracte.
- Incomplir la normativa vigent en qualsevol aspecte relacionat amb la prestació dels serveis
inclosos en el contracte, especialment en matèria mediambiental, de seguretat i salut en el
treball.
- Falsejar informes d'inspecció.
- No comptar amb els mitjans humans o materials ofertats, al marge que això pugui constituir
un incompliment d'una condició essencial del contracte i pugui derivar en una eventual
resolució del mateix.
- Desatendre reiteradament les ordres o indicacions dels serveis municipals en relació amb la
prestació del servei, encara que no s'hagin imposat penalitats per això, sempre que quedi
acreditada l'amonestació al contractista.
Tota acció o omissió que sigui constitutiva d’infracció podrà ser objecte de les següents
sancions:
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. Per a faltes greus: multes de 1.000,01 fins a 6.000 euros, sense perjudici de la possibilitat de
declarar resolt el contracte, amb rescabalament dels danys que s’hagin pogut causar a
l’Ajuntament o a tercers, i amb pèrdua de la fiança.
. Per faltes lleus: multa de fins a 1.000,00 euros.
Les sancions les imposarà la Junta de Govern Local, prèvia tramitació d’un expedient de
sumari contradictori que garanteixi l’audiència prèvia de l’interessat.

Codi de Verificació electrònic: 6f54ed8d-2983-48b1-8184-8f26a1d0854a

Quan el contractista incorri, a criteri de la Junta de Govern Local, en infracció de caràcter greu,
l’Ajuntament podrà declarar la suspensió del contracte, com a mesura cautelar en evitació de
perjudicis irreparables de qualsevol caràcter.
Quan a judici de la corporació, el fet pogués ser constitutiu de delicte o falta penal, l’Alcalde en
donarà coneixement als òrgans jurisdiccionals competents, abstenint-se mentrestant de tramitar
el procediment sancionador, fins que l’autoritat judicial no s’hagi pronunciat.
Sense perjudici de la sanció penal o administrativa que se li imposi, l’infractor estarà obligat a
la restitució de les coses al seu estat anterior, amb indemnització dels danys que s’haguessin
produït perjudicis patrimonials a la corporació o a tercers, així com al reintegrament a
l’Ajuntament de la totalitat dels beneficis obtinguts de manera il·lícita.
Les quantitats a imposar per un mateix incompliment no podran ser superiors al 10% del preu
del contracte (IVA exclòs), ni el total de les penalitats acumulades durant una temporada
podran superar el 50% d’aquest preu.
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ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE
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El model d’oferta de declaració responsable, consta com a plantilla en l’eina del sobre Digital.
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ANNEX III MODEL D’OFERTA CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

El model d’oferta econòmica, consta com a plantilla en l’eina del sobre Digital, i inclou tots els
criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.
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No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
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ANNEX IV. CONDICIONS TÈCNIQUES

1.

Característiques dels motius lluminosos
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Fil lluminós amb LED, per projectar en totes direccions, apte per a exteriors. La proposta
d’il·luminació dels licitadors, haurà de contenir diferents dissenys a triar, d’acord amb la tipologia
del carrer.
Els diferents dissenys seran proposats per tipologia de carrer, i descrits en quantitat i distribució en
la proposta, per a ser consensuada amb els serveis tècnics un cop adjudicada, dins del conjunt de
l’import adjudicat.
Es busca aconseguir una il·luminació moderna i original, amb disseny i volums lineals i criteris
Sostenibles, i amb estructures, elements i formes geomètriques de línies minimalistes.
Tenir en compte que a la crta. Girona des de Rambla Joan Bordàs fins placeta St. Joan i Rambla
Vidal, per on passa el Carnaval s’hauran de posar motius polivalents per Nadal i Carnaval i
s’hauran de deixar muntats fins que passi la festa, amb l’encesa per la setmana de Carnaval.
Els motius ornamentals així com tots els materials auxiliars necessaris pel muntatge complet de la
instal·lació, seran aportats en la seva totalitat per l’adjudicatari. Això inclou els motius lluminosos
amb les seves estructures de sosteniment incloses, el conductor elèctric d’escomesa fins als punts
de connexió, la infraestructura nadalenca, cables fiadors, làmpades necessàries, postes, cables i
tirants de subjecció i en general tots els elements de sosteniment i necessaris per a la seva correcta
instal·lació i funcionament.

2.

Dels espais on s’ubiquen els motius
La distribució mínima, a millorar quantitativament i qualitativa (amb caràcter de mínim), es
disposarà il·luminació ornamental en els següents carrers amb les quantitats que s’indiquen :
Carrers

Hospital
Rbla Antoni vidal
Rutlla fins c/Girona
Rbla Portalet

Dimensio
ns
carre
r
140 x 4,5
236 x 14
210 x 4,5
65 x 15

Quantitat/tipus motiu min

6u a fiador
Cortines a Arbres, 34u
10u a fiador
10u Il·luminació a fanals
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Verdaguer
Major
Joan Goula
Claver
Especiers d’hospital a Clavé
St. Joan
C/Capmany-Mercè
St. pere
St. llorenç
St. Antoni
St. Domènec entre rutlla i passeig
Creu, entre Rutlla i Passeig
St. Ramon des de Zamenhof a rambla
Algavira entre rutlla i major
C/ Girona entre rutlla i major
Av. Juli garreta
Passeig del Mar
Passeig dels Guíxols
C/ Indústria
C/ Cúbies
C/Hériz
Rbla. Generalitat
Rotonda Pi Rmbla
Heriz Placeta pins
Crta. Palamós, entre Àlvarez i Fleming
Rotonda Verbània
Rotonda Creu Roja
Rotonda Doctor Fleming
Rotonda Industria
Av. Canàries fins Tetuan
C/ Lleida des de Màlaga fins a plaça
Terol
C/ València, des de Màlaga fins a la
plaça Salvador Espriu
Av. Catalunya des de pl. Girona fins
C/ Canigó
Rotonda Av. Catalunya / Canigó
Rotonda
Joan Camisó amb Av.
Catalunya
Rambla Joan Bordàs
Rotonda 1a crta Girona amb Ronda

160 x 4,5
160 x 6
140 x 4,5
90 x 4,5
140 x 4,5
140 x 4,5
4,5
200 x 4,5
170 x 4,5
170 x 4,5
170 x 4,5
150 x 4,5
150 x 5,5
40 x 4,5
30 x 4,5
150 x 14
345 x 35
190 x 35
190 x 17
120 x 9
230 x 10
300 x 17

50 x 13
55 x 7

6u a fiador
6u a fiador
4u a fiador
5u a fiador
5u a fiador
7u a fiador
1u a fiador
6u a fiador
4u a fiador
4u a fiador
4u a fiador
3u a fiador
5u a fiador
1u a fiador
1u a fiador
9u a fanal, proposta
Fil lluminós amb llàgrimes o flash
Fil lluminós amb llàgrimes o flash
6u, a fanal (1si 1no)
4u a fanal (1si 1no)
6u a fanal (1si 1no)
18u a fanal
Fil lluminós l’arbre
2u motiu
12u sobre fanals
Motiu central alt
Motiu central alt
Motiu central alt
Motiu central alt
3u a fanal
8u a fanal

50 x 7

3 a fiador

220 x 15

12
3 a fiador i 9 a fanal (1si 1no)
1 motiu central alt
1 motiu central alt
6 unitats o cortines als fanals
centrals
1 motiu central vertical
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Nord
Rotonda 2a crta Girona amb Canigó
Rotonda 3a crta Girona amb Camissó
Crta. Girona , des de Ronda Nord fins
Joan Bordàs:
Entorn Poble Nou, Cassià Costal,
Camisó, St. Feliu
Pl. del Mercat

Pl. Maragall
Pl. Tetuan
Pl. Ceuta
Pl. Terol
Pl. Del Nord
Plaça St. Pere
Pl. Monestir
Illeta central av. Catalunya alçada Rbla
Joan Bordàs
Pl. Moli de vent
Pl. Gaziel
Pl. St. Sebastià
Rotonda Monestir
Rotonda Sirena
Ronda Ponent amb Enamorats

1 motiu central vertical
1 motiu central vertical
19u a fanal, ( cada 2 fanals)
15 unitat entre els carrers externs
Cortines petites penjades a la
mercasina amb llàgrimes en
zig-zag/ o proposta similar
2 a fiador
1 motiu central vertical
1 motiu central vertical
Cortines als arbustos
2u a fanal
Cortina a la font
14u a fanal de la plaça
2 motiu central verticals
Cortina de leds al molí
2u a fanal
6u a fanal
Cortines verticals a fanal
Motiu central vertical
Visible

ESPAIS SINGULARS
Quantitat/ tipus motiu
Crta. Girona, des de Joan Bordàs, fins 25u motius polivalents Nadal/Carnaval a
placeta St. Joan
fiadors
Plaça 11 de setembre
2 motius a fanal o a terra
Rius i Calvet
Arbre singular o motiu singular
Plaça Alabric
Arbre motius penjats a proposar, plaça
nova
Placeta St. Joan
1 arbre tipus ametller o similar
Pl. Miquel Murlà
1 arbre tipus ametller o similar
10u motius a fanal
Pl. Del Puig
1 arbre tipus ametller o similar
Pl. Salvador Espriu
Arbre singular o motiu singular
Motius penjats
EDIFICIS

Quantitat/ tipus motiu
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Ajuntament, davant i darrera
Escola de Musica, davant
Casino, davant
Sant Feliu Gent Gran, davant
Parc de Les Eres
Biblioteca, plaça
Mercat, els 2 laterals especiers i st. Joan
Teatre

17 cortines espaiades
3 cortines espaiades
3 cortines espaiades
cortines
Cortines torre
4 cortines espaiades
Cortines espaiades
15 cortines espaiades
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L’Ajuntament es reserva el dret de variar circumstancialment l’emplaçament o ubicació d’algun
dels elements, estan l’adjudicatari obligat a prestar el servei igualment.
Es tindrà en previsió un stock per a la reposició d’aquells motius que no funcionin o tinguin
avaria.
3

Condicions tècniques del muntatge
El muntatge dels motius del centre i els corresponents quadres de maniobra i protecció, que
s’especifiquen a continuació queden fora del Contracte, atès que aquesta instal·lació la realitza
el mantenidor de les instal·lacions d’enllumenat públic CITELUM i queda inclòs en el preu del
contracte de manteniment de l’enllumenat públic, i per tant no caldrà tenir-la en compte. Si que
es preveu el subministrament dels motius i el seu manteniment.

El muntatge dels elements sobre voreres, es realitzarà a una alçada mínima de 3 metres.
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Elements que creuin vials principals, l’alçada mínima haurà de ser de 5 metres.
Pels carrers del centre l’alçada mínima haurà de ser de 3,5m mínim.
No es podrà utilitzar els suports ni elements de l’enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de
trànsit, ni arbrat per travar tensors.
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Excepcionalment es podrà autoritzar l’ús dels suports d’enllumenat i arbrat sempre i quan no hi
hagi una altra alternativa viable , i sempre que es demostri que tal instal·lació no constitueix
cap perill a persones o coses, ni afecti l’estabilitat o correcte funcionament de l’enllumenat.
Els motius lluminosos aniran subjectes amb cable fiador que es fixarà als suports mitjançant
aïlladors.
Els quadres generals de protecció se situaran en l’origen de la instal·lació o el més a prop
possible. Seran estancs amb claus GIS i es situaran fora de l’abast del públic.
Tots els elements o motius lluminosos disposaran de protecció diferencial, amb interruptors
diferencials adequats a les potències oportunes i protecció individual contra sobrecarregues i
curtcircuits. En cas que l’indret on es connecti la instal·lació no disposi d’una presa de terra
adequada, s’instal·laran piquetes de posta a terra que es connectaran als quadres metàl·liques i
receptors. Els conductors d’escomeses i distribució als motius lluminosos seran de conductors
amb aïllament de 1000V.
L’adjudicatari deixarà en condicions de servei tots els components de la instal·lació de
l’enllumenat públic existent, així com altres béns de titularitat municipal o privats que
poguessin resultar danyats com a conseqüència de la instal·lació dels motius nadalencs
Al marge de les avaries detectades pels seus propis Serveis, l’adjudicatari haurà de comprovar i
corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que siguin posades de manifest.
Correspondrà a l’adjudicatari definir els punts de connexió i la intensitat màxim de les
instal·lacions connectades en cada punt per tal de repartir les càrregues i adequar-les a la
infraestructura existent, evitant en tot moment sobrecarregar cap línea o circuït.
Les instal·lacions d’enllumenat ornamental objecte d’aquest contracte es podrà connectar a
edificis municipals i quadres de places preparats per aquesta finalitat i llistats en el full annex a
aquest Plec de condicions. Aquesta connexió haurà de ser autoritzada prèviament a la seva
execució, pels serveis tècnics municipals. En cas que l’Ajuntament no tingui una connexió
disponible en la ubicació de l’ornament, l’adjudicatari haurà de contractar un subministrament
eventual a la companyia elèctrica.
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Totes les instal·lacions tindran regulació horària.
En els casos que no quedi més alternativa que connectar els elements a l’enllumenat públic,
caldrà que sigui traslladat al punt de connexió final que indiqui l’Ajuntament i s’haurà de fer
amb coordinació amb el servei de manteniment de l’enllumenat públic, CITELUM, i només es
podrà realitzar amb presència d’aquesta empresa.
En els casos en què calgui efectuar les connexions dels elements ornamentals ens els edificis
municipals s’haurà de fer amb coordinació amb el tècnic de manteniment d’edificis, que
indicarà a on es podrà fer la connexió.
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4.

Calendari d’encesa
L’adjudicatari es compromet a tenir en correcte estat de funcionament l’enllumenat ornamental de
Nadal per a la inauguració, l’últim divendres de novembre i finalitzarà el 6 de gener, dia en què ja
no haurà d’encendre’s.
El tram destinat a la Rua de Carnaval , tram inferior de la carretera de Girona i Rambla Vidal i part
del passeig, a part de les esmentades dates, haurà de funcionar a partir del dijous abans de
Carnaval fins el dimecres de cendra.
Durant aquest període d’encesa s’haurà de procedir a l’encesa diària i manteniment dels elements
de l’enllumenat en l’horari de d’encesa definit per l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que en
cap cas podrà sobrepassar les 168 hores segons normativa ambiental catalana de prevenció de la
contaminació lluminosa.
Aquest horari d’encesa serà fixat per l’Ajuntament i estarà comprés entre l’hora d’encesa de
l’enllumenat públic i les 22h excepte el dia de la rua de carnaval que serà fins les 24h.
Abans de començar el període d’encesa, s’hauran de realitzar totes les operacions prèvies
necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb els seus diferents motius, assegurant que
es realitzarà de forma complerta i en perfecte funcionament per tenir-ho tot apunt en la data
assenyalada per a la inauguració de l’encesa.
El desmuntatge de la instal·lació de Nadal començarà el primer dia laboral després del 6 de gener i
finalitzarà el 30 de gener, excepte el tram que s’haurà d’encendre per Carnaval, que s’haurà de
desmuntar a partir del dijous, posterior al dimecres de cendra.

5.

De les responsabilitats del contractista
L’adjudicatari serà responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l’enllumenat
nadalenc el dia de la inauguració de l’enllumenat, i en les dates i horaris marcat per l’Ajuntament,
amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons
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normativa vigent d’obligat compliment. L’adjudicatari assumirà el càrrec dels preparatius tècnics
de la mateixa i serà responsable de posar tots els mitjans necessaris a disposició, per garantir
l’encesa en la data i hora assenyalats.
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L’adjudicatari serà l’únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a
tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels motius
lluminosos, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d’aquest plec, bé sigui
per causa fortuïta, culposa o negligent.
L’adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers, que cobreixi unes
despeses d’acord amb les exigències del plec de condicions administratives del contracte,
exonerant de tota responsabilitat a l’Ajuntament pels possibles danys que ocasionin de forma
negligent o fortuïta.
La il·luminació ha de complir les normatives vigents d’aplicació i totes les instal·lacions han
d’estar legalitzades.

6.

De les autoritzacions, llicències i permisos
L’adjudicatari ha d’efectuar totes les gestions necessàries per a l’obtenció de les autoritzacions,
llicències o permisos necessaris per a la realització dels treballs contractats, que correrà del seu
compte.
En particular, pel que fa a les ocupacions de la via pública durant les operacions de muntatge,
conservació i desmuntatge, s’aplicarà el que disposen els serveis tècnics municipals.
L’Adjudicatari haurà d’obtenir i costejar els corresponent dictàmens o butlletins de les
instal·lacions elèctriques, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i
normativa d’aplicació, que autoritzi el funcionament de la instal·lació.
Així mateix es compromet a informar mitjançant nota informativa i a l’obtenció , si s’escau , dels
oportuns permisos de les comunitats de veïns o propietaris per a l’eventual col·locació
d’ancoratges en les façanes dels edificis, i , si s’escau, a reparar immediatament qualsevol
desperfecte que es pogués produir en les mateixes per efecte de la instal·lació de l’enllumenat
ornamental, donant compte en la major brevetat possible dels mateixos a l’Ajuntament.

7.

De la inspecció i control de la prestació
Diàriament es procedirà a l’inspecció de les instal·lacions, en concret:
d) Horari d’encesa i apagat
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e) Incidències en el correcte funcionament de tots els elements instal·lats
f) Anomalies dels centres de comandament
En cas de la existència d’anomalies en el funcionament caldrà procedir a la seva reparació,
l’endemà de la detecció.
Haurà de proposar un sistema de localització permanent, per poder atendre avaries o accidents que
afecten la instal·lació d’aquests elements d’ornamentació, així com la disposició dels mitjans i
materials necessaris per procedir a la seva reparació.
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En cas d’avaries que per la magnitud i caràcter excepcional no puguin ser reparades abans de
l’encesa, caldrà informar a l’Ajuntament.

8.

De la responsabilitat de la instal·lació
La instal·lació es durà a terme d’acord amb el programa de treballs aprovat, la bona pràctica i les
disposicions del plec.
En cas de connectar qualsevol instal·lació a la xarxa d’enllumenat públic, aquesta haurà de tenir la
supervisió dels serveis tècnics i de l’empresa adjudicatària del servei de manteniment de
l’enllumenat públic.
L’adjudicatari serà l’únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades,
havent de tenir en compte el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com
la normativa tècnica d’aplicació.

9.

De les prescripcions en matèria de seguretat i salut
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de les
Disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen.
En cas que es produeixi la subcontractació parcial de la prestació, l’empresa adjudicatària haurà
d’informar a l’ajuntament abans del començament del contracte, de les empreses subcontractades
per a la realització del servei.

10. De la direcció artística
L’adjudicatari s’encarregarà de la direcció artística del muntatge lumínic ornamental en quant a
volum d’elements instal·lats i desenvolupament de dissenys lluminosos.
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Entre les seves funcions estarà vetllar perquè els motius instal·lats s’adaptin a les especificacions
tècniques i tinguin la suficient qualitat visual complint la normativa vigent.
L’adjudicatari haurà de presentar el reportatge fotogràfic de tots els motius instal·lats, una
perspectiva general i una altra de detall a la finalització del muntatge.
11. De les connexions
Com a mínim els llums del centre, passeig, plaça Salvador Espriu i crta. de Girona tram Carnaval
hauran d’anar amb apagada selectiva i quadre independent.
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Així mateix les cortines dels edificis també portaran rellotge de programació.
Es donaran d’alta els quadres provisionals de notaria, St. Pere, Zamenhof , els quadres del passeig
i crta Girona.

[Firma01-01]
(Document signat electrònicament)

[Firma02-01]

Sant Feliu de Guíxols, 26 de juliol de 2019
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