Exp.: 3264/2019
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I
EL DESMUNTATGE DE L’ENLLUMENAT DECORATIU DE NADAL PER PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte serà engalanar amb enllumenat decoratiu de Nadal alguns carrers de
Parets del Vallès, incloent el subministrament en règim d’arrendament dels motius decoratius, la
instal·lació, el manteniment i el desmuntatge dels mateixos i la instal·lació i desmuntatge dels
materials decoratius que són propietat de l’Ajuntament.
2. CONTINGUT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
Les empreses licitadores presentaran una proposta d’il·luminació nadalenca que contempli la
decoració del següents carrers amb els motius que es descriuen i que seran objecte
d’arrendament, muntatge, manteniment i desmuntatge:
Carrer

Unitats

Francesc Macià

6

Major

8

Sant Antoni

14

Monistrol

6

Raval

6

Mina

6

Per determinar

4

Rotonda St. Antoni

3

Descripció
Decoració transversal, de façana a
façana, amb forma el·líptica i amb fils
lluminosos combinats amb cortina de
llum.
Decoració transversal, de façana a
façana, amb doble motiu nadalenc.
Estructura amb figura de nadal per a
fanal en color blanc càlid.
Estructura amb figura de nadal per a
fanal en color blanc càlid.
Decoració transversal, de façana a
façana, amb doble motiu nadalenc en
color blanc pur.
Decoració transversal, de façana a
façana, amb doble motiu nadalenc en
color blanc càlid.
Estructura amb lletres lluminoses que
conformin la frase “Bones Festes” en
color blanc pur.
Estructura amb figura de nadal per a
fanal en color blanc càlid.

Mides mínimes (m)
Alçada: 1,5 / Longitud: 6
Alçada: 0,80 / Longitud: 5
Alçada: 2,5 / Amplada: 0,80
Alçada: 2,5 / Amplada: 0,80
Alçada: 1 / Longitud: 4
Alçada: 1 / Longitud: 4
Alçada: 1 / Longitud: 3
Alçada: 2,5 / Amplada: 0,80
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Per determinar
Moreres (Plaça de
la Vila)
Oliveres (rotonda
cruïlla Av. Josep
Tarradellas i Av.
Catalunya)

1
20
10

Estructura cilíndrica suspesa amb fils
lluminosos i motius nadalencs en Alçada: 3 / Diàmetre 1,2
color blanc pur.
Fils lluminosos lineals tipus led amb
Longitud: 20m
un mínim de 200 punts de llum.
Fils lluminosos lineals tipus led amb
Longitud: 20m
un mínim de 200 punts de llum.

A més s’haurà de muntar i desmuntar els elements d'il·luminació nadalenca propietat de
l’Ajuntament, que consisteixen en:
Carrer

Unitats Descripció

Per determinar

22

Estructura amb forma de triangles per a fanal.

Per determinar

16

Estructura amb forma d’estels per a fanal.

S’utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient o de baix consum, com
leds o altres tecnologies similars que compleixin els criteris i les normatives vigents sobre
sostenibilitat i estalvi energètic.

Les tasques de manteniment, reparacions i recanvis de materials que siguin necessaris per
mantenir la decoració Nadalenca en funcionament són també objecte del present contracte.
3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 3 dies hàbils un cop notificada l’adjudicació,
un pla de treball on quedi detallat el calendari de les tasques de muntatge i desmuntatge, els
vehicles i la maquinària que s’empraran així com una previsió de les afectacions de mobilitat que
aquestes tasques puguin provocar.
Els treballs han de vetllar per minimitzar les afectacions al funcionament quotidià del municipi. En
el cas que sigui imprescindible tallar el trànsit d’algun dels carrers ja sigui per actuacions de
muntatge, desmuntatge o manteniment, el tall ha de comptar amb l’autorització de la Policia Local
i s’haurà de senyalitzar de forma adequada.
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També s’han de considerar inclosos en el subministrament tots els materials i serveis necessaris
per a dur a terme la instal·lació i la posada en marxa de la il·luminació: quadres elèctrics, cablejat,
transport i emmagatzematge dels materials i muntatge d’elements accessoris i de subjecció.
L’empresa adjudicatària no haurà d’assumir la despesa energètica.
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S’haurà d’efectuar la instal·lació d’un interruptor per tal de facilitat l’encesa el dia de la inauguració.
En l’acte d’encesa, l’empresa adjudicatària haurà de preveure la presència de personal tècnic per
garantir el bon funcionament de la inauguració.
4. DURADA DEL CONTRACTE
La durada d'aquest contracte s'estableix en un any a comptar de l'endemà de la seva
formalització, essent susceptible de ser prorrogat per pel període d’un any més.
5. DATES I HORARIS DE L’ENLLUMENAT NADALENC
L'adjudicatari haurà d’haver efectuat tot el muntatge de les peces abans descrites (les
subministrades en règim d’arrendament i les que són propietat de l’Ajuntament) com a màxim el 3
de desembre i s'hauran de posar en funcionament el dia 5 de desembre.
El desmuntatge s'haurà de portar a terme a partir del 7 de gener i hauran d'estat totalment
desmuntades en un termini màxim de 5 dies.
Cal instal·lar mecanismes per automatitzar l’encesa i l’apagada de l’enllumenat, en els horaris que
estableixin els serveis tècnics de l’Ajuntament.

- Disposar el nombre d’elements decoratius suficients per decorar els carrers especificats i
amb les característiques que s’especifiquen en el punt 2 d’aquest plec. A més, haurà de tenir
en els seus magatzems l’estoc de materials adients per a poder donar resposta a les avaries
o incidències que es pugui produir.
- Subministrar els quadres elèctrics necessaris per a la connexió de l’enllumenat decoratiu de
Nadal.
- Assumir el càrrec de les despeses relacionades amb la connexió de l’enllumenat decoratiu
de Nadal a les caixes existents així com les ampliacions necessàries.
- Responsabilitzar-se de l’encesa i apagada de les instal·lacions.
- Garantir el correcte funcionament de l’enllumenat instal·lat i realitzar aquelles tasques de
reparació necessàries en un màxim de 24 hores des de la comunicació de la incidència.
- Proporcionar una telèfon d’atenció permanent (24 hores) on poder comunicar qualsevol
avaria o incidència relacionada.
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6. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI
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- Comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a
la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
- La instal·lació haurà de complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), les
normes complementàries i qualsevol normativa que li sigui igualment aplicable, en especial
les relatives a l’àmbit de la seguretat i la salut en les tasques de muntatge, manteniment i
desmuntatge.
- L’empresa haurà de garantir el compliment de la Llei LLEI 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
- Respectar les directrius marcades per l'Ajuntament de Parets i a portar a terme la prestació
del contracte amb la deguda diligència i professionalitat.
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Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica

