
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 36/2017 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 18 de juliol de 2017 
Horari: 12:30 h a 12:50 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President accidental 
Joan Calmet Piqué 
 
Tinents d’alcalde 
Àngels Santolària Morros 
Jaume Torras Oliveras 
Jordi Serracanta Espinalt 
Anna Crespo Obiols 
Àuria Caus Rovira 
 
El secretari general 
José Luis González Leal 
 
 
Absents justificats 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinent d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Josep Maria Sala Rovira 
 
 
Atès que el titular de l’Alcaldia presidència i el primer tinent d’alcalde s’han tingut d’absentar, 
s’ha dictat Resolució perquè el segon tinent d’alcalde, senyor Joan Calmet Piqué, el 
substitueixi amb caràcter d’alcalde accidental en la presidència d’aquesta sessió de la Junta 
de Govern Local convocada per al dia d’avui, a les 12,30 h. 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 30, que va tenir lloc el dia 13 de juny de 
2017. 
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2 Àlcaldia presidència 
 
2.1 Aprovar, si escau, la personació d’aquesta Administració davant la Secció Tercera de 

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
com a part demandada en el recurs contenciós administratiu 255/2017, interposat per 
IBORY FINZ, SA, contra l’acord del Ple de 30 de març de 2017, d’aprovació 
provisional del POUM. 

 
 
3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de contractació del servei de manteniment de les 

instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors i de l’obra de millora de diferents sectors 
d’enllumenat públic i instal·lacions semafòriques del municipi de Manresa (dividit en 
tres lots).  

 
3.1.2  Aprovar, si escau, l’expedient de contractació del subministrament de tres (3) vehicles 

tipus furgoneta, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini.  
 
 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 

4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per abandonament d’un gos 

de raça potencialment perillosa (SPU.SAN 49/2017). 

4.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença d’un gos 
potencialment perillós sense llicència administrativa. (SPU.SAN 50/2017). 

4.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença d’un gos 
potencialment perillós sense llicència administrativa. (SPU.SAN 51/2017). 

4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per transmetre gossos 
potencialment perillosos a persones que no tenen la llicència administrativa, i per 
realitzar la seva criança sense disposar de registre de nucli zoològic. (SPU.SAN 
52/2017). 

 
5. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
5.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

5.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de contractació, per concurs públic i procediment 
d’urgència, per a l’arrendament d’un local amb destí al servei d’acollida dels Serveis 
Socials Bàsics de l’Ajuntament de Manresa. 

 
5.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i del 60% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme municipal, o 
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions del 
centre històric. 
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5.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació parcial de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i 

del 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres 
de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme 
municipal, o de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en 
edificacions del centre històric. 

 
5.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del  95% de la quota de 

l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres d’especial 
transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació. 

 
5.1.5 Aprovar, si escau, l’estimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de Govern 

Local, de 19 de juliol de 2016, i concessió de la bonificació del 95% de la quota de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de reforma, reparació i 
rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme municipal, en la part 
corresponent a la rehabilitació de façana.  

 
5.1.6 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de 

Govern Local, de 16 de febrer de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació 
de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
5.1.7 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de 

Govern Local, de 19 d’abril de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació de 
la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
5.1.8 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de 

Govern Local, de 19 de juny de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació 
de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
5.1.9 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de 

Govern Local, de 19 de juny de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació 
de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
 

5.2      Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 

5.2.1  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest 
Ajuntament com a tècnica superior arquitecta, amb l’activitat privada de dissenyadora 
gràfica. 

 
5.2.2 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest 

Ajuntament com a professor del Conservatori Municipal de Música, amb l’activitat 
privada de professor al Conservatori del Liceu. 

 
5.2.3 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest 

Ajuntament com a professor del Conservatori Municipal de Música, amb l’activitat 
privada de músic. 

 
5.2.4 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest 

Ajuntament com a professora del Conservatori Municipal de Música, amb l’activitat 
privada de professora a la Fundació Orfeó Català Palau de la Música. 
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6. Assumptes sobrevinguts 
 
 
7. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Aprovació acta anterior 
 

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 30  que correspon a la sessió ordinària 
del dia 13 de juny de 2017 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 6 membres 
presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals) 

 
2 Àlcaldia presidència 
 
2.1 Aprovar, si escau, la personació d’aquesta Administració davant la Secció 

Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, com a part demandada en el recurs contenciós administratiu 
255/2017, interposat per IBORY FINZ, SA, contra l’acord del Ple de 30 de març de 
2017, d’aprovació provisional del POUM. 

 
El secretari presenta el dictamen l’alcalde de 10 de juliol de 2017, que es transcriu a 
continuació 
 
“Antecedents de Fet 
 
1. La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya ha tramès a l’Ajuntament l’ofici amb registre d’entrada núm. E2017043254, del 
dia 6 de juliol de 2017, a través del qual es comunica la interposició del recurs contenciós 
administratiu núm. 255/2017 per IBORY FINZ, SA, contra l’acord del Ple adoptat en sessió 
de 30 de març de 2017 pel qual s'aprova provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Manresa (POUM). 

 
 2.  La Lletrada, Cap de la Unitat de Coordinació Jurídica, ha emès l’informe previst a l'article 

54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, en el sentit que es resolgui l’aprovació de la 
personació i la tramesa de l’expedient administratiu a l’òrgan judicial corresponent. 

Fonaments de dret 

 
1.  L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local estableix 

l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com l'article 227.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya.  
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2. L’article 24 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, remet a la Llei Orgànica del Poder Judicial la regulació de la representació i 
defensa de les Administracions públiques, i aquesta última norma estableix, en el seu article 
551.3 que en el cas dels ens locals correspondrà als lletrats dels seus respectius Serveis 
Jurídics. 

 
3.  Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 

regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i 
administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. En aquest sentit, 
l’exercici d’accions judicials i administratives correspon al Ple i a l’Alcalde en les matèries de 
la seva respectiva competència, i a l’Alcalde també en cas d’urgència en matèries de la 
competència del ple, al qual se n’haurà de donar compte en la primera sessió que es 
convoqui per a la seva ratificació. 
 
Així mateix, per  acord plenari de data 30 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta 
de Govern Local l’exercici de les accions administratives i judicials i la defensa de la 
Corporació en matèries de competència plenària. 

 
4.  La personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient administratiu s’haurà de 

notificar a totes aquelles persones que apareguin com a interessades en el procediment, en 
compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 

Actuant per delegació del Ple de la Corporació d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, proposo a  la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS 

 
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en qualitat de 
part demandada, en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir 
sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 
255/2017 interposat per IBORY FINZ, S.A., contra l’Acord del Ple adoptat en sessió de 30 de 
març de 2017 pel que s'aprova provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de 
Manresa (POUM). 
  
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Secció 
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal 
i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones 
que apareguin en ell com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a 
demandades en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant 
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a l’acord primer i designar la 
lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora JUDIT CAMPRUBI i 
DUOCASTELLA, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de 
referència.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de contractació del servei de manteniment de les 

instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors i de l’obra de millora de diferents 
sectors d’enllumenat públic i instal·lacions semafòriques del municipi de 
Manresa (dividit en tres lots).  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, de 
4 de juliol de 2017, que es transcriu a continuació 
 

I. “El cap de Secció de Xarxes Urbanes i Eficiència Energètica i el cap de Servei de 
Medi Ambient i Sostenibilitat han emès un informe en data 20 de juny de 2017, han 
emès un informe proposta per a la contractació del servei de manteniment de les 
instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors i de l'obra de millora de diferents sectors 
d'enllumenat públic i instal·lacions semafòriques del municipi de Manresa (dividit en 
tres lots). 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i semàfors del municipi de Manresa 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de 
Manresa 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa  
 

II.  L’expedient incorpora les Actes de replanteig esteses per l’enginyer tècnic en data 17 
de maig de 2017. 

 
III. El Regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Servei, mitjançant resolució del dia 

29 de juny de 2017, va resoldre incoar l’expedient de contractació.  
 

IV. Les dades bàsiques del contracte són les següents: 
 

Objecte 
 

L’objecte d’aquest contracte es el garantir el manteniment integral de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques de la ciutat 
de Manresa, juntament amb la reposició d’instal·lacions obsoletes d’enllumenat 
públic i instal·lacions semafòriques. 
Aquesta contractació es divideix en els tres (3) LOTS següents: 
 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i semàfors del municipi de Manresa 

  
Aquesta prestació contempla totes les operacions de manteniment preventiu, 
correctiu i normatiu que siguin necessàries per assegurar el correcte 
funcionament del conjunt de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors, 
d’acord a les prescripcions tècniques particulars definides en el PPT. 

 
La prestació d’aquest servei té com a principal finalitat assegurar el correcte 
funcionament de les esmentades instal·lacions i conservar el nivell de servei pel 
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qual van ser projectades, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, 
reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, millores i 
modificacions, entre altres. 

 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de 
Manresa 

 
Inclou la renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic molt antics de la ciutat 
de Manresa. Les renovacions consistiran en el canvi dels quadres elèctrics 
antics existents per altres de nous, o bé l’ampliació dels quadres existents si ja 
estan bé; el canvi de les línies elèctriques antigues per línies noves i el canvi de 
les lluminàries antigues per  noves amb tecnologia led.  
D’acord al Projecte de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la 
ciutat de Manresa. Execució en cinc fases, aprovat inicialment per acord del Ple 
Municipal, el dia 16 de febrer de 2017, i aprovat definitivament, per manca 
d’al·legacions, amb efectes des del dia 31 de març de 2017. 

 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
Inclou la substitució de 6 reguladors semafòrics electrònics existents amb una 
tecnologia superada i sense recanvis en el mercat per nous reguladors 
semafòrics electrònics d’última generació directament connectables a PC’s i 
que permeten la seva gestió integral.  
D’acord al Projecte de renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de 
Manresa, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local, el dia 14 
de febrer de 2017, i aprovat definitivament, per manca d’al·legacions, amb 
efectes des del dia 31 de març de 2017. 

 
Pressupost anual del contracte i valor estimat del contracte 
 

LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i semàfors del municipi de Manresa 

 
  El pressupost del servei de manteniment de les instal·lacions, compren: 

 
 CONCEPTE Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5  Any 6  

   

 Enllumenat (MIE) 395.935,72 400.609,86 405.352,08 410.163,40 415.044,81 419.997,36 

 Semàfors (MIS) 69.871,01 70.695,86 71.532,72 72.381,78 73.243,20 74.117,18 

 Subtotal 465.806,73 471.305,72 476.884,80 482.545,17 488.288,01 494.114,54 

 Altres treballs (AT) 70.014,79 70.714,94 71.422,09 72.136,31 72.857,68 73.586,25 

 TOTAL  535.821,52 542.020,66 548.306,89 554.681,48 561.145,69 567.700,79 

 Total IVA inclòs 648.344,04 655.845,00 663.451,34 671.164,59 678.986,28 686.917,95 

 
4 anys 6 anys 

2.180.830,55 3.309.677,02 

2.638.804,97 4.004.709,20 

 
 PRESSUPOST DE LICITACIÓ   2.180.830,55 € IVA no inclòs 
 PRÒRROGA                                       1.128.846,47 € IVA no 
inclòs 
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 MODIFICAT (estimat)           165.483,85 € IVA no inclòs  
              VEC (Valor Estimat Contracte LOT 1)       3.475.160,88 € IVA no 

inclòs 
El pressupost es desglossa en una part fixa i una de variable. 
 

 L’import fix del contracte correspon al preu de les activitats ordinàries i 
periòdiques de MANTENIMENT INTEGRAL de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i de les instal·lacions semafòriques previstes en el  plec 
prescripcions tècniques, amb la consideració de prestacions mínimes i 
obligatòries.  

 
 Addicionalment, es preveu un import variable per fer front als treballs no 
inclosos en el manteniment integral, segons les instruccions que donin al 
contractista els Serveis Tècnics municipals.  

 
A títol d’exemple, comprendran aquests treballs la remodelació d’una petita 
instal·lació d’enllumenat, la substitució d’alguns punts de llum, actuacions 
puntuals, el canvi de capçals semafòrics, la substitució de reguladors 
semafòrics etc. També s’inclou en aquest apartat el canvi sistemàtic de 
làmpades i el manteniment correctiu d’enllumenat exterior de les 
instal·lacions municipals. 
També formaran part d’aquests treballs els relatius a la neteja d’adhesius i 
pintades en suports de llumeneres i armaris de quadres de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i semàfors. 
La mà d’obra d’aquests treballs quedarà inclosa dins del manteniment 
integral, de tal manera que el contractista només facturarà els preus unitaris 
dels materials utilitzats en els treballs.  
La facturació per aquest concepte no podrà superar la previsió d’imports 
màxims especificats anteriorment. 
 
Als preus indicats se’ls hi afegirà el tipus vigent aplicable de l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 

 
PREUS UNITARIS DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL: 

 
 Núm. total de làmpades actuals .............................. 10.528 unitats 
 Preu unitari / làmpada  

 479.082,22€ / 10.528u. =  45,51 € IVA inclòs 
     37,61 € IVA no inclòs 
 

 Núm. total de reguladors semafòrics ............................. 53 unitats 
 Preu unitari / regulador semafòric  

 84.543,92€ / 53u. =  1.595,17 € IVA inclòs 
    1.318,32 € IVA no inclòs 

 
El pressupost anual del contracte corresponent al manteniment integral 
d’enllumenat (MIE) i semàfors (MIS) tindrà el caràcter de màxim, i els 
licitadors en les seves ofertes  podran formular baixes.  
No s’admetran baixes respecte del pressupost anual corresponent als altres 
treballs (AT).  
 
En cas de donar-se variació en el nombre total de làmpades i de reguladors 
semafòrics s’incrementarà o reduirà el preu en l’import resultant  de 
multiplicar el nombre d’unitats pel seu preu unitari. Aquest preu unitari 
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variarà cada any en funció de la previsió econòmica del MIE i MIS indicat en 
a taula anterior. 
 
El percentatge de baixa ofertat per l’adjudicatari per a la primera anualitat 
sobre el preu del manteniment integral d’enllumenat (MIE) i semàfors (MIS), 
s’aplicarà automàticament als exercicis successius, i als preus unitaris. 
 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de 
Manresa 

 
El pressupost de l’obra de renovació dels 10 sectors, agrupats en 5 fases 
d’execució, compren: 

  

 
 
 
 
CONCEPTE 

Fase 1. 
Renovació 

sector 
QM056 

 
 

 
Fase 2. 

Renovació 
sectors 
QM058 i 
QM050 

 
 

 
Fase 3. 

Renovació 
sectors 
QM038 i 
QM040 

 
 

Fase 4. 
Renovació 

sectors 
QM012 i 
QM008 

 

 
Fase 5. 

Renovació 
sectors 
QM060, 
QM108 i 
QM127 

 
  

ANY 
EXECUCIÓ 

2018 2019 2020 2021 2022 

TOTAL  
249.286,52 

€ 
441.226,06 

€ 
364.065,18 € 380.130,59 € 350.288,94 € 

TOTAL  
IVA inclòs 

301.636,69 
€ 

533.883,53 
€ 

440.518,87 € 459.958,01 € 423.849,62 € 

   

         PRESSUPOST DE LICITACIÓ                  1.784.997,29 € IVA no inclòs 
         MODIFICAT (estimat)           178.499,73 € IVA no inclòs 
         VEC (Valor Estimat Contracte LOT 2)              1.963.497,02 € IVA no 
inclòs 

 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
 

El pressupost de l’obra de renovació dels reguladors semafòrics, és el 
següent: 

 
 
 
CONCEPTE 

Renovació de 6 
reguladors semafòrics 

Any 2018 
  

ANY EXECUCIÓ 2018 

TOTAL  60.320,00 € 

TOTAL IVA inclòs 72.987,00 € 
 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ                60.320,00 € IVA no inclòs 
MODIFICAT (estimat)        6.032,00 € IVA no inclòs 
VEC (Valor Estimat Contracte LOT 3)         66.352,00 € IVA no inclòs 
 
Als preus indicats se’ls hi afegirà el tipus vigent aplicable de l’Impost sobre 
el Valor Afegit. 

 
El valor estimat global del contracte (VEC), tenint en compte els 3 lots, el 
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màxim de la seva durada, les seves pròrrogues i la possibilitat d’ampliació 
del servei o modificació de l’obra és de cinc milions cinc-cents cinc mil 
nou euros amb vuitanta-nou cèntims ( 5.505.009,89 €) IVA no inclòs. 

 
Termini 
 
LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat 
públic i semàfors del municipi de Manresa 
 

Tindrà una durada de quatre (4) anys, comptats a partir de la data de 
formalització  del contracte. 
L'Ajuntament podrà aprovar una pròrroga única per un altre període de dos 
(2) anys, d’acceptació obligatòria per part del contractista. La decisió 
municipal de prorrogar haurà de notificar-se a l’adjudicatari amb una 
antelació mínima de dos (2) mesos a l’acabament del primer termini. 

 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de 
Manresa 

 
Tindrà una durada de cinc (5) anys, comptats a partir de la data de 
formalització del contracte. 
L’execució de les fases s’haurà de realitzar entre el primer i el cinquè any 
de vigència del contracte, d’acord amb la programació de Fases del 
projecte.  

FASES ANY EXECUCIÓ  

Fase 1. Renovació sector QM056 2018 

Fase 2. Renovació sectors QM058 i 
QM050 

2019 

Fase 3. Renovació sectors QM038 i 
QM040 

2020 

Fase 4. Renovació sectors QM012 i 
QM008 

2021 

Fase 5. Renovació sectors QM060, 
QM108 i QM127 

2022 

 
 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
Tindrà una durada d’un (1) any, comptat a partir de la data de formalització 
del contracte. 

 
V.  El TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès tres informes, 

en data 12,19 i 20 de juny de 2017, en relació amb la possessió i disposició real 
dels immobles on es projecta executar l’obra. 
 

VI.  El cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe 
jurídic, en data 3 juliol de 2017, en què conclou que l’expedient de contractació 
s'adequa, quant als seus aspectes jurídics, a la legislació vigent en matèria de 
contractació pública. 

 
 
Consideracions jurídiques 
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PRIMER. Naturalesa jurídica del contracte i legislació aplicable. Aquest contracte, que té 
per objecte la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic 
i semàfors i de l'obra de millora de diferents sectors d'enllumenat públic i instal·lacions 
semafòriques del municipi de Manresa (dividit en tres lots): 

- LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

- LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 
- LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa  

és de naturalesa administrativa i inclou prestacions de servei i obra, d’acord amb el que 
estableix l’article 19.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
El contracte es regirà pels seus plecs de clàusules, pels preceptes continguts en el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), i pels preceptes del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGCAP), en tot allò que no contravingui les 
disposicions del TRLCSP.  
 
Així mateix, aquest contracte estarà subjecte a les disposicions i normes de dret comunitari 
que li siguin d’aplicació. 
 
Supletòriament li és aplicable la normativa general de l’ordenament jurídic administratiu vigent 
i, en el seu defecte, les normes del Dret Privat que siguin aplicables. 
 
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que, 
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.  
 
Així mateix, la prestació dels serveis objecte del contracte haurà d’observar la normativa de 
caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i salut i d’altre ordre, inclosos els 
convenis col·lectius, que en cada moment li sigui d’aplicació. 
 
SEGON. Expedient de contractació. Tramitació anticipada. De conformitat amb el que 
disposa l’article 109 del TRLCSP, l’expedient compren la documentació constitutiva dels actes 
preparatoris i previs a l’aprovació de l’expedient de contractació. Aquesta documentació la 
configuren el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la justificació 
de la insuficiència, manca d'adequació o de la conveniència de no aplicació dels mitjans 
personals i materials amb què compta l'Ajuntament per cobrir les necessitats que es tracten de 
satisfer mitjançant el contracte, els Projecte tècnics, les Actes de replanteig acreditatives de la 
viabilitat de l'obra i l’Informe de disponibilitat dels terrenys. 
 
El règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació vigent. El plec de clàusules 
administratives i el plec de prescripcions tècniques són específics per aquest contracte, i no 
els hi és aplicable cap plec de clàusules generals.  

 
Abans de l’aprovació del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques 
per l’òrgan de contractació, és preceptiu que emetin informe el secretari i l’interventor de la 
Corporació. 
 
El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques regulen els aspectes 
que prescriuen els articles 67 i 68 del RGLCAP. 
 
Resulta d’aplicació al present expedient de contractació la tramitació anticipada a la qual fa 
referència l’article 110.2 del TRLCSP, atès que la previsió d’inici contractual se situa amb 
efectes a 1 de gener de 2018. 
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TERCER. Forma de selecció del contractista. Regulació harmonitzada. L’adjudicació del 
contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, amb pluralitat de criteris de valoració. 
 
D’altra banda, i en la mesura que el valor estimat del contracte, xifrat en 3.418.718,55 €, 
excedeix el llindar de 209.000 € establert per l’article 16 del TRLCSP, modificat per l’Ordre 
HAP/2846/2015, l’expedient de contractació en qüestió es troba subjecte a regulació 
harmonitzada.  
Per aquest motiu, i de conformitat amb l’article 142 del TRLCSP, serà necessària la publicació 
de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
De conformitat amb l’article 150 del TRLCSP, el plec de clàusules administratives estableix 
els criteris de valoració de les ofertes. 

 
QUART. Òrgan municipal competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord 
d’aprovació de l’expedient és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de 
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP. 
 
Tanmateix, per Acord del Ple de data 30 de juny de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el dia 22 de juliol de 2015, es va delegar aquesta competència a la 
Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Servei proposo a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i 
semàfors i de l'obra de millora de diferents sectors d'enllumenat públic i instal·lacions 
semafòriques del municipi de Manresa (dividit en tres lots). 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat públic i semàfors del municipi de Manresa 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de 
Manresa 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa  
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions 
d'enllumenat públic i semàfors i de l'obra de millora de diferents sectors d'enllumenat públic i 
instal·lacions semafòriques del municipi de Manresa (dividit en tres lots), amb un valor estimat 
del contracte de cinc milions cinc-cents cinc mil nou euros amb vuitanta-nou cèntims ( 
5.505.009,89 €) IVA no inclòs. 
 
L’expedient aprovat té el caràcter de tramitació anticipada, segons el que disposa l’article 
110.2 del TRLCSP, conté el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques i preveu l’adjudicació del contracte per procediment obert, d’acord amb allò que 
determinen els articles 157 i següents del TRLCSP. 
 
TERCER. Convocar el procediment obert, mitjançant anunci a publicar en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa, i a la Plataforma de 
contractació Vortal, de conformitat amb l’article 142 del TRLCSP. 
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QUART. Condicionar suspensivament l’eficàcia i l’executivitat de l’adjudicació del contracte a 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’estat de despeses del Pressupost 
Municipal per a l’exercici 2018.” 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMÀFORS I 
DE L'OBRA DE MILLORA DE DIFERENTS SECTORS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES DEL MUNICIPI DE MANRESA (DIVIDIT EN TRES LOTS) 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1a. Objecte del plec de clàusules.  
Clàusula 2a. Objecte contractual.  
Clàusula 3a. Naturalesa i règim jurídic. 
Clàusula 4a. Termini contractual.  
Clàusula 5a. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.  
Clàusula 6a. Despeses.  
Clàusula 7a. Jurisdicció competent.  
Clàusula 8a. Identificació d’òrgans.  
Clàusula 9a. Documentació de la licitació.  
 
 
CAPÍTOL II. LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
Clàusula 10a. Procediment i forma d’adjudicació.  
Clàusula 11a. Capacitat. 
Clàusula 12a. Classificació i solvència econòmica i tècnica.  
Clàusula 13a. Publicació de l’anunci de licitació.  
Clàusula 14a. Termini de presentació de les proposicions.  
Clàusula 15a. Forma de presentació de les proposicions.  
Clàusula 16a. Contingut de les proposicions.  
Clàusula 17a. Sobre número 1. Documentació administrativa.  

Clàusula 18a. Sobre número 2. Oferta tècnica.  

Clàusula 19a. Sobre número 3. Oferta econòmica.  

Clàusula 20a. Preguntes als plecs.  
Clàusula 21a. Mesa de contractació.  
Clàusula 22a. Obertura de les proposicions.  
Clàusula 23a. Criteris d’adjudicació.  
 
 
CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 24a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació.  
Clàusula 25a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs pel 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
Clàusula 26a. Garantia definitiva.  
Clàusula 27a. Adjudicació.  
Clàusula 28a. Formalització del contracte.  
Clàusula 29a. Termini de formalització.  
 
CAPÍTOL IV 
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
DRETS I OBLIGACIONS GENERALS DE LES PARTS CONTRACTANTS 
 
Clàusula 30a. Prerrogatives de l’Administració.  
Clàusula 31a. Confidencialitat.  
Clàusula 32a. Política de protecció de dades.  
Clàusula 33a. Principis ètics i regles de conducta. 
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Clàusula 34a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores. 
Clàusula 35a. Condicions especials d’execució.  
 
 
Sots capítol 1 
Drets i obligacions relatives al servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa (LOT 1) 

 
Clàusula 36a. Obligacions generals del contractista.  
Clàusula 37a. Obligacions generals de l’Ajuntament.  
 
Secció 1a 
Abonament del preu 
 
Clàusula 38a. Pagament del preu.  
Clàusula 39a. Revisió de preus.  
Clàusula 40a. Modificació del preu global del manteniment integral de les instal·lacions com a 
conseqüència de variacions en l’inventari.  
 
Secció 2a 
Disposicions generals 
 
Clàusula 41a. Termini de garantia.  
Clàusula 42a. Responsabilitat del contractista.  
Clàusula 43a. Cobertura de riscos.  
Clàusula 44a. Risc i ventura. Drets del Contractista en els casos de força major.  
Clàusula 45a. Inspecció i vigilància.  
 
Sots capítol 2 
Drets i obligacions relatives a l’obra de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic i 6 
reguladors semafòrics (LOT 2 i 3) 

 
Clàusula 46a. Direcció de l'obra.  
Clàusula 47a. Contractista i el seu personal d'obra.  
Clàusula 48a. Ordres al contractista i llibre d’incidències.  
Clàusula 49a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista.  
Clàusula 50a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives.  
Clàusula 51a. Risc i ventura.  
Clàusula 52a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres.  
Clàusula 53a. Subcontractació de parts d’obra.  

 
Secció 1a 
Disposicions generals 
 
Clàusula 54a. Comprovació del replanteig. Inici de les obres.  
Clàusula 55a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig.  
Clàusula 56a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball.  
Clàusula 57a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut.  
Clàusula 58a. Inspecció de l'obra.  
Clàusula 59a. Senyalització de l'obra i altres obligacions durant l’execució.  
Clàusula 60a. Interrupció de les obres.  
Clàusula 61a. Aportació d'equip i maquinària.  
Clàusula 62a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra.  
Clàusula 63a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria.  
Clàusula 64a. Magatzems.  
Clàusula 65a. Recepció i recusació de materials.  
Clàusula 66a. Retirada de materials no emprats en l'obra.  
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Secció 2a 
Obres defectuoses o mal executades 
 
Clàusula 67a. Obres defectuoses o mal executades.  
Clàusula 68a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses.  
 
 
Secció 3a 
Modificació del contracte 
 
Clàusula 69a. Modificació del contracte.  
 
Secció 4a 
Abonament de l’obra executada 
 
Clàusula 70a. Amidaments.  
Clàusula 71a. Relacions valorades.  
Clàusula 72a. Certificacions.  
Clàusula 73a. Audiència del contractista.  
Clàusula 74a. Requisits per l'abonament.  
Clàusula 75a. Preus unitaris.  
Clàusula 76a. Partides alçades.  
Clàusula 77a. Abonament de les certificacions d’obra.  
Clàusula 78a. Revisió de preus.  
Clàusula 79a. Altres.  
 
 
CAPÍTOL V 
INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE 
 
Sots capítol 1 
Relatives al servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors del 
municipi de Manresa (LOT 1) 

 
Clàusula 80a. Penalitzacions per incompliment del termini d’execució del contracte.  
Clàusula 81a. Altres infraccions.  
 
Sots capítol 2 
Relatives a l’obra de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic i 6 reguladors semafòrics 
(LOT 2 i 3) 

 
Clàusula 82a. Demora en l’execució.  
Clàusula 83a. Altres multes.  
 
Sots capítol 3  
Efectivitat de les multes 

 
Clàusula 84a. Pagament de les multes i responsabilitats.  

 
CAPÍTOL VI 
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 85a. Causes d'extinció.  
 
Sots capítol 1 
Relativa al servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors del 
municipi de Manresa (LOT 1) 

 
Clàusula 86a. Causes de resolució dels contractes.  
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Clàusula 87a. Efectes de la resolució.  
 
Sots capítol 2 
Relativa a l’obra de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic i 6 reguladors semafòrics 
(LOT 2 i 3) 

 
Secció primera 
Compliment del contracte 
Clàusula 88a. Comunicació de la finalització de les obres.  
Clàusula 89a. Acta de recepció.  
Clàusula 90a. Termini de garantia.  
Clàusula 91a. Medició general.  
Clàusula 92a. Certificació final de les obres executades.  
Clàusula 93a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
Clàusula 94a. Responsabilitat per vicis ocults.  
Clàusula 95a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació.  
 
Secció segona 
Resolució del contracte 
Clàusula 96a. Resolució del contracte.  
Clàusula 97a. Termini per retirar instal·lacions i equip.   
 
ANNEXES  

 
ANNEX I 
MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
ANNEX II 
DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 
ANNEX III 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
ANNEX IV 
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUREN AL REGISTRE DE LICITADORS  
 
ANNEX V 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 
ANNEX VI 
MODELS DE GARANTIA DEFINITIVA I DE SOL·LICITUD DE RETENCIÓ EN EL PREU 
 
ANNEX VII 
PERSONAL ADSCRIT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
ANNEX VIII 
Projecte de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa. Execució en cinc 
fases.  
 
ANNEX IX 
Projecte Complert MAP1602 EP Canvi Led varis Carrers Centre Històric 
 
ANNEX X 
Projecte de renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 
 
CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
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Clàusula 1a. Objecte del plec de clàusules. L’objecte del present plec de clàusules és regular la 
contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors i de l'obra de 
millora de diferents sectors d'enllumenat públic i instal·lacions semafòriques del municipi de Manresa 
(dividit en tres lots): 
 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors 
del municipi de Manresa 

 
 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 
 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa  

 
Clàusula 2a. Objecte contractual. L’objecte d’aquest contracte es el garantir el manteniment integral 
de les instal·lacions de l’enllumenat públic i les instal·lacions semafòriques de la ciutat de Manresa, 
juntament amb la reposició d’instal·lacions obsoletes d’enllumenat públic i instal·lacions semafòriques. 
 
Aquesta contractació es divideix en els tres (3) LOTS següents: 
 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

  
 Aquesta prestació contempla totes les operacions de manteniment  preventiu, correctiu i 
normatiu que siguin necessàries per assegurar el  correcte funcionament del conjunt de les 
instal·lacions d’enllumenat  públic i semàfors, d’acord a les prescripcions tècniques particulars 
 definides en el PPT. 
 
 La prestació d’aquest servei té com a principal finalitat assegurar el  correcte funcionament 
de les esmentades instal·lacions i conservar el nivell  de servei pel qual van ser projectades, prevenint 
possibles avaries i  realitzant, quan procedeixi, reparacions, reposicions, reemplaçaments, 
 subministraments, millores i modificacions, entre altres. 
 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 
 Inclou la renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic molt antics de la  ciutat de 
Manresa. Les renovacions consistiran en el canvi dels quadres  elèctrics antics existents per altres de 
nous, o bé l’ampliació dels  quadres existents si ja estan bé; el canvi de les línies elèctriques 
 antigues per  línies noves i el canvi de les lluminàries antigues per  noves  amb tecnologia 
led.  
 D’acord al Projecte de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de  la ciutat de 
Manresa. Execució en cinc fases, aprovat inicialment per  acord del Ple Municipal, el dia 16 de 
febrer de 2017, i aprovat  definitivament, per manca  d’al·legacions, amb efectes des del dia 
31 de  març de 2017. 
 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
 Inclou la substitució de 6 reguladors semafòrics electrònics existents  amb una tecnologia 
superada i sense recanvis en el mercat per nous  reguladors semafòrics electrònics d’última 
generació directament  connectables a PC’s i que permeten la seva gestió integral.  
 D’acord al Projecte de renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat  de Manresa, 
aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local,  el dia 14 de febrer de 2017, i aprovat 
definitivament, per manca  d’al·legacions, amb efectes des del dia 31 de  març de 2017. 
 
Les millores proposades per l’adjudicatari s’incorporaran a l’objecte del contracte. 
 
L'objecte del contracte té la codificació següent: 

 
 
Codi CPV 
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LOT 1 

50232000-0 Serveis de manteniment d'instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors 

 
LOT 2 i 3 

45316000-5 Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització 

 
Clàusula 3a. Naturalesa i règim jurídic. El contracte tindrà naturalesa jurídica administrativa, com a 
contracte de serveis i com a contracte d’obra, d’acord amb el que estableix l’article 19.1 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i en els plecs de prescripcions 
tècniques, serà d’aplicació la normativa següent: 

 

 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública. 

 
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova  el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (TRLCSP). 
 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes 
del sector públic.  

 
 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de la Llei de contractes que s’indiquen 
a la Disposició final primera del Reglament (RGLCAP). 

 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 

 
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya (TRLMRLC). 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del 
ens locals (ROAS). 

 
 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de  les disposicions 

vigents en matèria de règim local, (TRRL). 
 

 Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 

 Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica. 
 

 Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals. 
 

 TRLCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics. 
 

 Altres disposicions administratives aplicables. 
 

 
 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn.  
 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la llei 6/2001. 
 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 

en instal·lacions d’enllumenat exterior. 
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En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat. 
 
Clàusula 4a. Termini contractual.  
 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

 
Tindrà una durada de quatre (4) anys, comptats a partir de la data de formalització  del 
contracte. 
 
L'Ajuntament podrà aprovar una pròrroga única per un altre període de dos (2) anys, 
d’acceptació obligatòria per part del contractista. La decisió municipal de prorrogar haurà de 
notificar-se a l’adjudicatari amb una antelació mínima de dos (2) mesos a l’acabament del 
primer termini. 

 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 
Tindrà una durada de cinc (5) anys, comptats a partir de la data de formalització del contracte. 
L’execució de les fases s’haurà de realitzar entre el primer i el cinquè any de vigència del 
contracte, d’acord amb la programació de Fases del projecte.  

FASES ANY EXECUCIÓ  

Fase 1. Renovació sector QM056 2018 

Fase 2. Renovació sectors QM058 i QM050 2019 

Fase 3. Renovació sectors QM038 i QM040 2020 

Fase 4. Renovació sectors QM012 i QM008 2021 

Fase 5. Renovació sectors QM060, QM108 i QM127 2022 

 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
Tindrà una durada d’un (1) any, comptat a partir de la data de formalització del contracte. 
 

Clàusula 5a. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.  
 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

 
 El pressupost del servei de manteniment de les instal·lacions, compren: 

  

CONCEPTE 
Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5  Any 6  

     

   Enllumenat 
(MIE) 

395.935,72 400.609,86 405.352,08 410.163,40 415.044,81 419.997,36 

   Semàfors 
(MIS) 

69.871,01 70.695,86 71.532,72 72.381,78 73.243,20 74.117,18 

   Subtotal 465.806,73 471.305,72 476.884,80 482.545,17 488.288,01 494.114,54 

   Altres 
treballs (AT) 

70.014,79 70.714,94 71.422,09 72.136,31 72.857,68 73.586,25 

 
4 anys 6 anys 

TOTAL  535.821,52 542.020,66 548.306,89 554.681,48 561.145,69 567.700,79 

 

2.180.830,55 3.309.677,02 

Total IVA 
inclòs 

648.344,04 655.845,00 663.451,34 671.164,59 678.986,28 686.917,95 

 
2.638.804,97 4.004.709,20 

 
 PRESSUPOST DE LICITACIÓ   2.180.830,55 € IVA no inclòs 
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 PRÒRROGA                                       1.128.846,47 € IVA no inclòs 
 MODIFICAT (estimat)            165.483,85 € IVA no inclòs  

VEC (Valor Estimat Contracte LOT 1)       3.475.160,88 € IVA no inclòs 
  
El pressupost es desglossa en una part fixa i una de variable. 

 L’import fix del contracte correspon al preu de les activitats ordinàries i periòdiques de 
MANTENIMENT INTEGRAL de les instal·lacions d’enllumenat públic i de les instal·lacions 
semafòriques previstes en el  plec prescripcions tècniques, amb la consideració de 
prestacions mínimes i obligatòries.  

 
 Addicionalment, es preveu un import variable per fer front als treballs no inclosos en el 

manteniment integral, segons les instruccions que donin al contractista els Serveis Tècnics 
municipals.  
A títol d’exemple, comprendran aquests treballs la remodelació d’una petita instal·lació 
d’enllumenat, la substitució d’alguns punts de llum, actuacions puntuals, el canvi de capçals 
semafòrics, la substitució de reguladors semafòrics etc. També s’inclou en aquest apartat el 
canvi sistemàtic de làmpades i el manteniment correctiu d’enllumenat exterior de les 
instal·lacions municipals. 
També formaran part d’aquests treballs els relatius a la neteja d’adhesius i pintades en suports 
de llumeneres i armaris de quadres de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors. 
La mà d’obra d’aquests treballs quedarà inclosa dins del manteniment integral, de tal 
manera que el contractista només facturarà els preus unitaris dels materials utilitzats en els 
treballs.  
La facturació per aquest concepte no podrà superar la previsió d’imports màxims 
especificats anteriorment. 

 
 Als preus indicats se’ls hi afegirà el tipus vigent aplicable de l’Impost  sobre el Valor Afegit. 
 

PREUS UNITARIS DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL: 
 

 Núm. total de làmpades actuals .............................. 10.528 unitats 
 Preu unitari / làmpada  

 479.082,22€ / 10.528u. =  45,51 € IVA inclòs 
     37,61 € IVA no inclòs 
 

 Núm. total de reguladors semafòrics ............................. 53 unitats 
 Preu unitari / regulador semafòric  

 84.543,92€ / 53u. =  1.595,17 € IVA inclòs 
    1.318,32 € IVA no inclòs 

 
El pressupost anual del contracte corresponent al manteniment integral d’enllumenat (MIE) i 
semàfors (MIS) tindrà el caràcter de màxim, i els licitadors en les seves ofertes  podran formular 
baixes.  
No s’admetran baixes respecte del pressupost anual corresponent als altres treballs (AT).  
 
En cas de donar-se variació en el nombre total de làmpades i de reguladors semafòrics 
s’incrementarà o reduirà el preu en l’import resultant  de multiplicar el nombre d’unitats pel seu 
preu unitari. Aquest preu unitari variarà cada any en funció de la previsió econòmica del MIE i 
MIS indicat en a taula anterior. 
 
El percentatge de baixa ofertat per l’adjudicatari per a la primera anualitat sobre el preu del 
manteniment integral d’enllumenat (MIE) i semàfors (MIS), s’aplicarà automàticament als 
exercicis successius, i als preus unitaris. 
 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 
El pressupost de l’obra de renovació dels 10 sectors, agrupats en 5 fases d’execució, compren: 
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CONCEPTE 

Fase 1. 
Renovació 
sector 
QM056 
 
 

 
Fase 2. 
Renovació 
sectors 
QM058 i 
QM050 
 
 

 
Fase 3. 
Renovació 
sectors 
QM038 i 
QM040 
 
 

Fase 4. 
Renovació 
sectors 
QM012 i 
QM008 
 

 
Fase 5. 
Renovació 
sectors 
QM060, 
QM108 i 
QM127 
 

  

ANY 
EXECUCIÓ 

2018 2019 2020 2021 2022 

TOTAL  249.286,52 € 441.226,06 € 364.065,18 € 380.130,59 € 350.288,94 € 

TOTAL  
IVA inclòs 

301.636,69 € 533.883,53 € 440.518,87 € 459.958,01 € 423.849,62 € 

 
 PRESSUPOST DE LICITACIÓ                  1.784.997,29 € IVA no inclòs 
 MODIFICAT (estimat)           178.499,73 € IVA no inclòs 
 VEC (Valor Estimat Contracte LOT 2)          1.963.497,02 € IVA no inclòs 

  
 Als preus indicats se’ls hi afegirà el tipus vigent aplicable de l’Impost  sobre el Valor Afegit. 

 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
El pressupost de l’obra de renovació dels reguladors semafòrics, és el següent: 
 
 

 
 
CONCEPTE 

Renovació de 6 reguladors 
semafòrics 
Any 2018 

  

ANY 
EXECUCIÓ 

2018 

TOTAL  60.320,00 € 

TOTAL  
IVA inclòs 

72.987,00 € 

 
 PRESSUPOST DE LICITACIÓ                  60.320,00 € IVA no inclòs 
 MODIFICAT (estimat)                    6.032,00 € IVA no inclòs 
 VEC (Valor Estimat Contracte LOT 3)          66.352,00 € IVA no inclòs 

 
 Als preus indicats se’ls hi afegirà el tipus vigent aplicable de l’Impost  sobre el Valor Afegit. 
 
El valor estimat global del contracte (VEC), tenint en compte els 3 lots, el màxim de la seva durada, les 
seves pròrrogues i la possibilitat d’ampliació del servei o modificació de l’obra és de cinc milions cinc-
cents cinc mil nou euros amb vuitanta-nou cèntims ( 5.505.009,89 €) IVA no inclòs. 
 
 
Clàusula 6a. Despeses. Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses causades per la 
licitació del contracte, i en concret, el pagament dels anuncis de licitació i adjudicació, fins i tot, els 
publicats amb tarifa d’urgència. L’Ajuntament de Manresa fixa en mil dos-cents euros (1.200 €) l’import 
màxim que en concepte de pagament d’anuncis haurà de satisfer a l’Ajuntament l’adjudicatari. 
Així mateix, també aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents a l’atorgament del 
contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es derivin de l’adjudicació i formalització del contracte. 
 
Clàusula 7a. Jurisdicció competent. El contracte tindrà naturalesa administrativa i les parts quedaran 
sotmeses expressament a la legislació de contractes del sector públic i les seves disposicions de 
desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest 
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via 
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administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs especial en 
matèria de contractació i el recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
normativa d’aplicació. 
 
Clàusula 8a. Identificació d’òrgans. En compliment de la disposició addicional 33a del TRLCSP, cal 
identificar com a òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, la 
Intervenció Municipal, i com a òrgan de contractació, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Clàusula 9a. Documentació de la licitació. La present licitació, a banda del present Plec de clàusules 
administratives, comprèn els següents documents: 
 
LOT 1 

- Plec de prescripcions tècniques pel manteniment de l’enllumenat públic i semàfors. 
 

LOT 2 
- ANNEX VIII. Projecte de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de 

Manresa. Execució en cinc fases.  
  Doc1_MAP1601_Memoria_Plecs_Pressupost_Projecte Renovacio EP 10 Sectors.pdf 
  Doc2.1_MAP1601_Estudis_Luminics _Renov EP 10 Sectors.pdf 
  Doc2.2_ MAP1601_Seg i Salut_Renov EP 10 Sectors.pdf 
  Doc3.1_MAP1601_Planols_Projecte Renovacio EP 10 Sectors.pdf 
  Doc3.2_MAP1601_Planols_Projecte Renovacio EP 10 Sectors.pdf 
 
 ANNEX IX. PDF_Projecte Complert_MAP1602_EP Canvi Led varis C Cent Historic.pdf 
 
LOT 3 

- ANNEX X. Projecte de renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 
  PDF_Projecte Complert_MAP1603_Canvi 6 Reguladors Semafors.pdf 
CAPÍTOL II 
LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
Clàusula 10a. Procediment i forma d’adjudicació. D’acord amb el contingut de la Directiva 
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que 
deroga la Directiva 2004/18/CE, així com el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, aquest contracte s’adjudicarà per procediment obert, amb pluralitat de 
criteris de valoració, de conformitat amb l’article 157 i següents del TRLCSP. 
 
Com sigui que el valor estimat d’un dels tres lots del contracte, concretament el  Lot 1, xifrat en 
3.475.160,88 €, sobrepassa el llindar de 209.000 € establert per l’article 16 del TRLCSP, modificat per 
l’Ordre HAP/2846/2015, l’expedient de contractació en qüestió es troba subjecte a regulació 
harmonitzada, i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, en els termes dels articles 
40 i següents del TRLCSP.  
Totes aquelles al·legacions que es formulin a aquest procediment o en relació amb la resta de 
documentació a la qual es refereix l’article 40.2 del TRLCSP, seran tramitades i resoltes conforme 
estableix aquest article, previ escrit d’interposició del recurs formulat en el termini dels 15 dies hàbils 
comptats a partir del següent a aquell en el que es publiqui al diari oficial corresponent o al Perfil del 
contractant. 
 
El procediment per l’adjudicació del contracte, de conformitat amb l’article 142 del TRLCSP, 

s’anunciarà en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa 

(www.ajmanresa.cat) i a la plataforma de contractació pública electrònica VORTALgov 

(www.vortalgov.es). 

A l’esmentat Perfil del contractant i a la plataforma de contractació hi figurarà la informació i la 
documentació necessària per participar en la licitació. 
 
Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva proposició, sempre que 
reuneixi les condicions que més endavant s’indiquen.  
 

javascript:__doPostBack('ctl00$phContingut$tabMain$_ctl5$dgProInstL$ctl08$btLink','')
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Clàusula 11a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin de la solvència tècnica i 
econòmica i/o la classificació requerida en aquest plec, per cadascun dels lots, i no estiguin incurses en 
cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les assenyalades a l’article 60 del 
TRLCSP. 
 
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional que, si 
escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del present contracte. 
 
Cadascun dels lots s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió  temporal d’empresaris 
a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant l’Ajuntament i compleixi amb el que 
preceptua l’article 59 del TRLCSP. 
En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per contractar, 
concretament que:  
 

– Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i cal acreditar que es 
disposa d’una organització amb elements personals i materials suficients per l’execució deguda 
del contracte. 

 
– Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la prestació de què es 

tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una autorització especial o 
la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que 
compleixen aquest requisit. 

 
– En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en 

compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la classificació, sempre que 
aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva disposició, els mitjans de les societats 
esmentades necessàries per l’execució del contracte. 

 
La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de manera 
incondicionada les clàusules d’aquest plec, les del plec de prescripcions tècniques i la declaració 
responsable que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Ajuntament. 
 
D’altra banda, el licitador haurà de comptar amb l’acreditació d’empresa instal·ladora, en els següents 
àmbits, i acreditar-ho degudament. 

 
LOT 1 
a) Registre d’empresa instal·ladora d’electricitat. Baixa Tensió. Categoria Especialista. 

b) Disposició dels següents certificats: certificat de gestió Energètica: ISO 50.001, certificat EVO, 
certificat de gestió mediambiental: ISO 14.001 i Certificat EMAS. 

LOT 2 i 3 
a) Registre d’empresa instal·ladora d’electricitat. Baixa Tensió. Categoria Especialista. 

 
Clàusula 12a. Classificació i solvència econòmica i tècnica.  
 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

 
Les empreses que es presentin a la licitació d’aquest lot podran acreditar la seva solvència 
econòmica i tècnica, mitjançant la classificació empresarial, o bé, mitjançant els mitjans descrits 
en el segon punt:  
 
 

- La classificació com a empreses contractistes de serveis, en el grup, subgrup i categoria que 
s’indica a continuació, segons el sistema de classificació establert per l’article 37 del RGLCAP, 
d’acord amb el règim transitori de modificació fixat per la DT 1a del Reial Decret 773/2015, de 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 36  de 18 de juliol de 2017             24 

 
 

       

28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques: 

 
 Grup P, Subgrup 1, Categoria 3a 
 

- Mitjans per acreditar la solvència: 
 
ECONÒMICA 
 

Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de 
negoci dels tres últims acabats ha de ser  almenys una vegada i mitja el valor anual 
mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any (això és, 868.790,22 €).  
 
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al 
Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 
 

TÈCNICA ó PROFESSIONAL 
 

Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys que inclogui import, 
dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’han 
d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari. 
 
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui igual o 
superior al 70 % de l’anualitat mitjana del contracte (això és, 405.435,44 €).  

 
 
 
 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 
Les empreses que es presentin a la licitació d’aquest lot, hauran de disposar de la classificació 
empresarial d’empresa contractista d’obra que es detalla a continuació, de conformitat amb els 
articles 65 del TRLCSP i 25 i 26 del RGLCAP: 

 
  Grup I, Subgrup 1, Categoria 3a 

 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
Les empreses que es presentin a la licitació d’aquest lot, no hauran d’acreditar la seva 
solvència, en la mesura que la modificació del RGLCAP aprovada pel Reial decret 773/2015, 
de 28 d’agost, requereix l’acreditació de solvència tècnica, econòmica i financera, en aquells 
contractes d’obra el valor estimat dels quals excedeix de 80.000 €. 
 

Clàusula 13a. Publicació de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de presentació de 
proposicions es farà públic mitjançant la inserció d’un anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler 
d’anuncis de la Casa Consistorial i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa 
(www.ajmanresa.cat) i a la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es o l’enllaç 
directe https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa. 
 

Clàusula 14a. Termini de presentació de les proposicions. Els interessats en prendre part en la 
licitació podran presentar les seves ofertes dins el termini que a tal efecte s’indiqui a l’anunci de 

http://www.ajmanresa.cat/
http://www.vortalgov.es/
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licitació. En el moment de presentació de les proposicions hauran d’haver transcorregut, com a mínim, 
quaranta (40) dies naturals des de la data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, de 
conformitat amb l’article 159.1 del TRLCSP. 
 
Clàusula 15a. Forma de presentació de les proposicions. L’Ajuntament de Manresa de conformitat 
amb la Disposició Addicional 16a del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector, apartat 3r, i en compliment del principi de transparència en la 
contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa, fomentarà i preferirà la utilització de 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments contemplats en el Reial Decret 3/2011. 
Així mateix, d’acord amb la Disposició Addicional Única del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que 
desenvolupa parcialment el Text refós de la Llei de Contractes del Sector, per fomentar l’agilitat, 
eficàcia i eficiència dels procediments regulats en aquest Reial Decret; i d’acord amb el previst a les 
disposicions addicionals 15a i 16a del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, les comunicacions, 
requeriments i notificacions previstes en aquest Reial Decret podran realitzar-se per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics.  
 
És per això que, l’Ajuntament de Manresa amb fonament a la normativa indicada en el paràgraf 
anterior, i en previsió de la dificultat i el cost en temps i recursos que suposa la tramitació en format 
analògic, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment de contractació pública 
únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de les sol·licituds de participació i  
proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions i notificacions entre el licitador i l’òrgan de 
contractació a través de la plataforma de contractació pública electrònica que, l’Ajuntament de 
Manresa, posa a la seva disposició des de la següent adreça web www.vortalgov.es o l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa, garantint-se en tot 
moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés a dit procediment.  
 
La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa, compleix íntegrament 
tots els requisits legals i tècnics previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
demés normativa de desenvolupament, garantint-se en tot moment que:  
 

  No son discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb les 
tecnologies de la informació i comunicació d’ús general.  

 
  Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació 

electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben a disposició de totes les 
parts interessades al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i 
amplia implantació. 

 
  Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzematge  d’informació 

garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses, i que 
només els òrgans competents, en la data assenyalada per això, puguin tenir accés als 
mateixos, o que en cas d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pugui 
detectar-se amb claredat.  

 
  L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les comunicacions, la 

integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les mateixes.  
 

  Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses 
licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant en la fase preparatòria 
como en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte són autenticats 
mitjançant una firma electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, de Firma Electrónica, garantint-se tècnicament que la firma s’ajusta a las 
disposicions d’aquesta norma. 

AVÍS IMPORTANT: 
 

Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i documents per a aquest 
procediment es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública 
VORTAL, des de l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa. Igualment, totes 

http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de contractació i els interessats s’efectuaran, 
exclusivament, per mitjans electrònics. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en 
la forma que determina aquest plec, seran excloses. La presentació de proposicions es farà únicament 
a través del portal www.vortalgov.es (enllaç 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa). L’accés a la 
plataforma és gratuït. 
 
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de 
les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la 
plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador, etc. 
 
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant 
http://java.com/es/download/installed.jsp. 
 
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot fer polsant 
sobre l’enllaç 
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCommon/Index o 
sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d’accés a la plataforma. 
 
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips es pot 
contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 
902 02 02 90 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h. 

 
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de registrar-se a la 
mateixa adreça www.vortalgov.es, polsant el botó “Login”, de tal manera que: 
 

 Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari. 
 

 Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma. 
 

 Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL, gratuït, per 
accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment. 
 

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el mateix portal, 
contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902 02 02 90 o a través de correu 
electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00 h. 
Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica VORTAL, tal com 
s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es descriuen a continuació per accedir a 
l'expedient: 
 

1.   Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Manresa en el següent enllaç 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa. 

2.  Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informació relativa a aquest i altres expedients 
de l’Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el número d'aquest expedient.  

3.  Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de registre, i 
enganxar el número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea de treball. Prémer 
sobre la lupa per realitzar la recerca.  

4.  Per accedir a tota la informació del procediment, hauran de polsar a “Detall”. 
 

Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les meves ofertes”, en el 
botó “crear oferta”: 
 

 A la pestanya “Informació general”, introduir una referència per a la seva oferta. 

 A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun dels 
sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta, tenint en compte 
els criteris indicats a les columnes “Descripció” i “Unitats”. 

 A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida en el present plec, 
dins els sobres corresponents. 

 Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó “Tancar formulari”. 

http://www.vortalgov.es/
http://java.com/es/download/installed.jsp
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa


Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 36  de 18 de juliol de 2017             27 

 
 

       

 
Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. Posteriorment, 
haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat reconegut per a la firma de documents. 
 
Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament 
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del document, 
l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, 
de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés disposicions de 
contractació pública electrònica. 
 
Serà necessari que la persona que signi l’oferta mitjançant la plataforma VORTAL sigui la 
mateixa que consti en els documents de la proposició o bé una altra amb poders de 
representació suficients i que es puguin acreditar davant l’Ajuntament de Manresa. 
 
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma 
electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per 
un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma 
(per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la 
norma de referència). 
 
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són: 
 

 ACCV. 
 DNI electrònic. 
 IZEMPE. 
 ANCERT. 
 Camerfirma. 
 CATCert. 
 FNMT – CERES. 
 FIRMA PROFESSIONAL. 

 
A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i la 
documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu contingut fins 
que es constitueixi degudament la Mesa de contractació. Seguidament, apareixerà una finestra en què 
s’hauran d’acceptar les recomanacions per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà 
de polsar el botó “Presentar”. 
 
Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als potencials usuaris del 
Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és programada, sempre que sigui 
possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un missatge en el que es comuniqui aquesta 
circumstància. 
 
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb èxit. 
 
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un avís de 
recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta. 
 
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o candidat del 
contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció. 

 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició al mateix lot. 

 

Clàusula 16a. Contingut de les proposicions. Les proposicions per prendre part en la licitació es 
presentaran a la plataforma de licitació electrònica VORTALgov i seran firmats electrònicament segons 
el descrit anteriorment. 
 

El tres sobres, per cada lot, hauran de contenir la següent documentació: 
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 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la clàusula 17a d’aquest 

plec.  

 

 

 Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 18a d’aquest plec, la qual 

correspon a l’oferta tècnica, a valorar mitjançant criteris subjectes a un judici de valor. 

 

 

 Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 19a d’aquest plec, la qual 

correspon a l’oferta econòmica i tècnica, a valorar de manera automàtica. 

 

Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si l’oferta s’admet pura i 

simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi hagi errors esmenables), o bé per 

considerar-la no admesa. 

 

Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes segons els criteris no 

associats a cap fórmula (ponderables segons un judici de valor).  

 

Els documents relatius al sobre número 3 es tindran en compte per valorar les ofertes segons els criteris 

associats a la fórmula matemàtica de proporcionalitat respecte al preu de licitació i els altres criteris 

puntuables automàticament. 

 

El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de l’Ajuntament del Manresa, 

sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap contraprestació econòmica per aquest fet.  

 

Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició, al mateix lot,  i tampoc no podrà subscriure cap 

proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en més d'una unió 

temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell. 

 

Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació 

que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la 

informació facilitada per ells en formular les ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o 

comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar 

aquesta informació sense el seu consentiment. 

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a 

la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte, sempre que se li hagués donat el caràcter 

indicat als plecs o al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest 

deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que 

el contracte estableixin un termini major. 

 

Clàusula 17a. Sobre número 1. Documentació administrativa. Aquest sobre contindrà els 

documents següents: 

 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

 
1) Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), correctament emplenat, que es pot 

trobar al formulari normalitzat de la següent adreça web:  
 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_

electronica/DEUC-cat.pdf 
 

 (*) En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió  temporal d’empresaris 
(UTE, en endavant), hauran de presentar una  sola oferta i hi inclouran un formulari 
normalitzat del DEUC   complimentat d’acord amb allò que s’indica a la Part II Secció C del 
 mateix. 
 
 L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà  exigible en el supòsit 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf


Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 36  de 18 de juliol de 2017             29 

 
 

       

que aquesta esdevingui adjudicatària. Així mateix,  les persones o empreses que conformin la UTE 
hauran de nomenar un  representant o apoderat únic. 

 
2) Indicació de l’adreça de correu electrònic a efectes de notificació.  

 
Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació per als requeriments sobre 
aclariments i ampliacions de la documentació de la proposició presentada, pràctica de les 
notificacions relatives a l’adjudicació del contracte i qualsevol altre tràmit relacionat amb la seva 
execució, així com també, amb l’aprovació de la factura i el pagament, amb plena validesa 
jurídica.  
Aquesta declaració es presentarà d’acord amb el model establert a l’annex I d’aquest plec. 
 
3) Declaració per si cal aplicar les regles de desempat previstes a la clàusula 23a d’aquest 
plec. A aquests efectes, els licitadors hauran d’incloure una declaració redactada d’acord amb 
l’annex número II d’aquest plec. 

 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 
1) Declaració responsable del licitador de complir amb els requisits previs que estableix 
l’article 146 del TRLCSP, redactada d’acord amb el model que s’adjunta a aquest plec com a 
annex número III. 

 
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de 
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies 
dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció de compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris/àries. També hauran de nomenar un 
representant o apoderat/da únic/a.  
 
Cadascun dels licitadors que la componen haurà d’aportar una declaració en els termes de 
l’annex número III. 
L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que 
aquesta esdevingui adjudicatària. 
 
2) Indicació de l’adreça de correu electrònic i telèfon mòbil a efectes de notificacions. 

 
 Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació per als requeriments sobre 
aclariments i ampliacions de la documentació de la proposició presentada, pràctica de les 
notificacions relatives a l’adjudicació del contracte i qualsevol tràmit relacionat amb l’execució 
del contracte, amb plena validesa jurídica. Aquesta declaració es presentarà d’acord amb el 
model establert a l’annex I d’aquest plec.  

 
3) Declaració per si cal aplicar les regles de desempat previstes a la clàusula 23a d’aquest 
plec. A aquests efectes, els licitadors hauran d’incloure una declaració redactada d’acord amb 
l’annex número II d’aquest plec. 
 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
1) Declaració responsable del licitador de complir amb els requisits previs que estableix 
l’article 146 del TRLCSP, redactada d’acord amb el model que s’adjunta a aquest plec com a 
annex número III. 

 
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de 
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies 
dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció de compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris/àries. També hauran de nomenar un 
representant o apoderat/da únic/a.  
 
Cadascun dels licitadors que la componen haurà d’aportar una declaració en els termes de 
l’annex número III. 
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L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que 
aquesta esdevingui adjudicatària. 
 
2) Indicació de l’adreça de correu electrònic i telèfon mòbil a efectes de notificacions 

 
 Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació per als requeriments sobre 
aclariments i ampliacions de la documentació de la proposició presentada, pràctica de les 
notificacions relatives a l’adjudicació del contracte i qualsevol tràmit relacionat amb l’execució 
del contracte, amb plena validesa jurídica. Aquesta declaració es presentarà d’acord amb el 
model establert a l’annex I d’aquest plec.  

 
3) Declaració per si cal aplicar les regles de desempat previstes a la clàusula 23a d’aquest 
plec. A aquests efectes, els licitadors hauran d’incloure una declaració redactada d’acord amb 
l’annex número II d’aquest plec. 
 

Clàusula 18a. Sobre número 2. Oferta tècnica. El sobre número 2 inclourà:  

 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

 
1. Memòria tècnica general (25 a 100 fulls) Els licitadors han de presentar una memòria 
descriptiva seguint el model i les indicacions del PPT sobre la metodologia, organització, 
mitjans directes i indirectes proposats pel servei de manteniment integral, i altres treballs no 
inclosos en el manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors. 

 
1.1 Organització i Serveis General 

 

 Pla bàsic de funcionament. 

 Encarregat de contracte. 

 Equips al servei del contracte.  

 Vehicles, comunicacions, estoc de recanvis i local.  

 Serveis de guàrdia, urgència i emergència.  

 Informatització i gestió administrativa del servei.  

 Danys causats per tercers 

 

1.2. Manteniment Integral de l’enllumenat públic 

 

 Control de l’horari d’encesa, reducció i apagada i lectura de comptadors de tots   els 
quadres d’enllumenat. 

 Control de làmpades en servei i estat dels elements mecànics. 

 Reparació d’avaries. 

 Verificació de sectors d’enllumenat públic. 

 Control normatiu i luxomètric. 

 Neteja de llumeneres i pintura de suports. 

 Reposicions d’elements d’enllumenat públic per danys produïts per tercers. 

 

1.3. Manteniment Integral de la instal·lació de semàfors 

 

 Control dels cicles horaris de tots els quadres de semàfors. 

 Control i substitució de capçals led i elements auditius dels semàfors per invidents en 
servei i estat dels elements mecànics. 

 Reparació d’avaries. 
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 Verificació de les cruïlles semafòriques. 

 Control normatiu.  

 Neteja sistemàtica de capçals semafòrics i pintura de suports. 

 Reposicions d’elements semafòrics per danys produïts per tercers. 

 

1.4. Treballs no inclosos en el manteniment integral i imprevistos relacionats amb les 
instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors 

 

 Remodelació d’instal·lacions obsoletes. 

 Adequació d’instal·lacions a la normativa vigent. 

 Actuacions puntuals. 

 Canvi sistemàtic de làmpades d’enllumenat públic.  

 Manteniment correctiu de l’enllumenat exterior dels edificis municipals.  

 

2. Memòria tècnica d’explotació (10 a 25 fulls). Els licitadors han de presentar una memòria 
descriptiva seguint el model i les indicacions del PPT. 

 

 Evolució de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors. 

 Indicadors tècnics i d’economia de l’enllumenat públic i semàfors. 

 Indicadors de qualitat del servei de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors. 

 

3. Models varis. Els licitadors han de presentar els models de verificació i control que s’indiquen 
a continuació segons les indicacions del PPT. 

 

3.1 Model verificació de les característiques elèctriques i mecàniques dels sectors de 
l’enllumenat públic.  

3.2. Model verificació de les característiques elèctriques i mecàniques de les cruïlles 
semafòriques.  

3.3. Model full de control dels capçals amb el % de leds fosos.  

 

4. Grau d’informatització. Els licitadors han de presentar una memòria descriptiva  
d’informatització segons el PPT, així com la justificació d’integració SENTILO i el lliurament 
digital de l’aplicació demostrativa software. 

 
4.1 Memòria descriptiva d’informatització (15 a 50 fulls). 

 

 Descripció del funcionament dels programes informàtics de gestió del servei de 
manteniment, indicant les potencialitats i funcionalitats del mateix: idioma, facilitat d’us, accés 
a les dades tècniques, capacitat d’explotació, registre de dades de la instal·lació, seguiments 
dels treballs, plataforma d’enllaç i comunicació bidireccional, indicadors de gestió etc.   

 

4.2. Integració Sentilo. Els licitadors han de presentar una demostració real de la compatibilitat 
del seu programa de gestió amb la integració a SENTILO. 
 

4.3 Lliurament digital aplicació demostrativa software. Els licitadors presentaran en format 
electrònic o via web una presentació i demostració real de l’ús del software de gestió del 
manteniment.  

 

5. Memòria descriptiva de la gestió energètica (10 a 25 fulls). Els licitadors han de presentar 
una memòria descriptiva seguint el model i les indicacions del PPT sobre anàlisi i control 
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energètic. 

 

6. Memòria descriptiva de la gestió mediambiental (10 a 25 fulls). Els licitadors han de 
presentar una memòria descriptiva dels aspectes mediambientals que introduiran en el 
contracte. 

 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 

1. Pla d’execució de les obres. 
 
Caldrà presentar un pla d’execució de les obres dels 10 sectors indicant el pla de treball i la 
minimització de l’afectació en l’enllumenat públic actual respecte del nou i les afectacions del 
transit rodat. El Pla d’execució no pot suposar cap demora respecte de la programació 
establerta per a les fases de renovació dels 10 sectors instal·lacions enllumenat públic. 
 

 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
1. Pla d’execució de les obres. 
 
Caldrà presentar un pla d’execució de la substitució dels reguladors semafòrics  indicant el pla 
de treball i la minimització de l’afectació del transit rodat. El Pla d’execució no pot suposar cap 
demora respecte de la programació establerta per a la substitució dels reguladors dels sectors 
QMS04, QMS03, QMSO2, QMSO1, QMS13 i QMS10. 
 

Clàusula 19a. Sobre número 3. Oferta econòmica. El sobre número 3 contindrà els documents 

següents: 

 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

 
1. Oferta econòmica. Oferta econòmica per als treballs de manteniment integral, subscrita 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex V.1. 

En aquesta oferta s’indicarà el preu total del manteniment integral, corresponent a la primera 
anualitat, (que no podrà ser superior a 465.806,73€ IVA no inclòs).  
El percentatge de baixa ofertat per l’adjudicatari per a la primera anualitat sobre el preu del 
manteniment integral d’enllumenat (MIE) i semàfors (MIS), s’aplicarà automàticament als 
exercicis successius, i als preus unitaris estipulats a la clàusula 5a. 
 
2. Oferta en els preus de venda dels material existents a TARIFEC i/o llistats de preus de 
fabricants i del material de semàfors i d’obra civil de l’Annex II del PPT. En aquest oferta 
s’indicarà el descompte a aplicar sobre PVP del diferents materials del TARIFEC i  per cada un 
dels tipus de materials i conceptes del annex II del PPT. 

 

3. Reducció de terminis d’execució. 

 

3.1. Calendari que defineixi el temps d’execució de la Redacció del PAE d’enllumenat públic i 
semàfors. 

3.2. Calendari que defineixi el temps d’execució de l’execució dels plànols luxomètrics de la 
ciutat i l’estudi tècnic econòmic de la seva implantació que va lligada a la redacció del PAE 
d’enllumenat públic i semàfors. 

 

4. Millores proposades.  

 

4.1. Substitució d’un total de 62 Urbilux d’Arelsa pel nou model de Citilux segons la 
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programació següent: 

Any 1er  15 unitats 
Any 2on 15 unitats 
Any 3er  15 unitats 
Any 4art 17 unitats 

 
El cost  de cada unitat es de 1.223 € (IVA inclòs) per tant el cost total dels quatre anys 
serà de 75.826,00 € (IVA inclòs). 

 

4.2. Substitució de terres de diferents sectors d’enllumenat públic.  

Instal·lació de terres ens diferents sectors de l’enllumenat públic a executar durant els 3 
primers mesos del contracte: 

 
Sector 098 
 
Modificació de la xarxa equipotencial de línia de terres d’aquest sector amb 68 ml de 
cable groc/verd 1x16 mm2 i petit material vari, el cost IVA inclòs és de 535,00 €. 

 
Sector 041  
 
Realització de punts de connexió a terres en varis punts finals d’aquest sector amb 64 
ml de cable RV-K 1x16 mm2, 9 plaques de toma de terra, 9 pous i arquetes i petit 
material vari, el cost IVA inclòs és de  3.421,00 €. 
 
Sector 142  
 
Modificació de la xarxa equipotencial de línia de terres d’aquest sector amb 270 ml de 
cable groc/verd 1x16 mm2 i petit material, el cost IVA inclòs és de 2.166,00 €. 
 
Sector 143 
 
Modificació de la xarxa equipotencial de línia de terres d’aquest sector amb 60 ml de 
cable groc/verd 1x16 mm2 i petit material, el cost IVA inclòs és de 487,00 €. 
 
 
 
Sector 144 
 
Modificació de la xarxa equipotencial de línia de terres d’aquest sector amb 150 ml de 
cable groc/verd 1x16 mm2 i petit material, el cost IVA inclòs és de 1.201,00 €. 
 
El cost total  d’aquest millora és de 7.810 €. 

 
4.3. Substitució de lluminàries de VSAP per lluminàries amb tecnologia LED. 

Substitució de 240 lluminàries de VSAP per lluminàries LED de 60 W i 3.000 K de 
temperatura de color d’ Iguzzini model Quid Led  o semblant  segons la programació 
següent: 

Any 2on 35 unitats  
Any 3er  35 unitats  
Any 4art 30 unitats  
Any 5e  70 unitats 
Any 6e  70 unitats 

El cost unitari és de 535 € (IVA inclòs) per tant el cost total dels cinc anys seria de 
128.400 € (IVA inclòs) 

 

4.4. Substitució de material semafòric. 
Substitució d’un regulador semafòric del tipus RL-02 per un nou regulador semafòric de 
SICE model MF4 model Manresa. El cost  d’aquest regulador és d’ 11.000 € (IVA 
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inclòs).   

 

 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

 
1. Oferta econòmica per la renovació dels 10 sectors, subscrita d’acord amb el model que 
s’adjunta com a annex núm. V.2. d’aquest plec. No seran acceptades aquelles ofertes superiors 
a 1.784.997,29 € i cadascuna de les fases no podran superar el preu de sortida: 

FASES 
ANY 
EXECUCIÓ  IVA inclòs IVA no inclòs 

Fase 1. Renovació sector QM056 2018 301.636,69 € 249.286,52 € 

Fase 2. Renovació sectors QM058 i 
QM050 

2019 533.883,53 € 
441.226,06 € 

Fase 3. Renovació sectors QM038 i 
QM040 

2020 440.518,87 € 
364.065,18 € 

Fase 4. Renovació sectors QM012 i 
QM008 

2021 459.958,01 € 
380.130,59 € 

Fase 5. Renovació sectors QM060, 
QM108 i QM127 

2022 423.849,62 € 
350.288,94 € 

  Total  2.159.846,72 € 1.784.997,29 € 

 

2. Millores proposades.  

 

Execució del Projecte de millora de 13 carrers del Centre Històric segons projecte executiu 
aprovat inicialment 14 de febrer de 2017, aprovació que ha esdevingut definitiva amb 
efectes des del dia 31 de març de 2017, amb un pressupost de 199.236,25 euros. 

 

3. Termini de garantia. 

 
Els licitadors presentaran un document en el que s’indicarà el període de garantia del 
global des les fases. 
 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

 
1. Oferta econòmica de la renovació de 6 reguladors semafòrics, subscrita d’acord amb el 
model que s’adjunta com a annex núm. V.3. d’aquest plec. No seran acceptades aquelles 
ofertes superiors a 60.320,00 € IVA no inclòs. 

 

2. Millores proposades. Subministrament instal·lació de 6 GPS per la sincronització del l’eix 
Carretera Cardona - Carretera de Vic segons la següent descripció: 

 

 Subministrament i instal·lació de 6 targetes CPU model MFU-3000 amb Kit GPS de 
SICE  amb modificació i reprogramació del regulador material de fixació i connexió. 

Aquestes targetes s’hauran d’instal·lar als següents Cruïlles: 

QMSO1, QMSO2, QMS03, QMS04, QMS005 i  QMS006  
 

Els cost és de 11.778,38 € IVA inclòs. 

 

Clàusula 20a. Preguntes als plecs. Els licitadors podran realitzar tantes preguntes sobre el contingut 
dels plecs com estimin necessàries, per tal d’elaborar les seves ofertes. El procediment establert a tal 
efecte serà el següent: 

– Els licitadors enviaran a través de correu electrònic les seves preguntes a l’adreça 
contractacio@ajmanresa.cat 

mailto:contractacio@ajmanresa.cat
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– El termini màxim d’acceptació de les preguntes serà fins al moment en què manquin 10 dies 
naturals per a l’acabament del termini de presentació d’ofertes. 

– Les respostes a cada una de les consultes es realitzarà a través de correu electrònic al 
licitador interessat, i mitjançant publicació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Manresa, a la pàgina: www.ajmanresa.cat, fins al moment en què restin 5 dies naturals per a 
l’acabament del termini de presentació d’ofertes. 
 

Clàusula 21a. Mesa de contractació. La mesa de contractació estarà integrada pels membres 
següents: 

- President. Serà president de la mesa, el regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 
Serveis, o el regidor delegat/a municipal en qui delegui. 

 
- Vocals. Seran vocals de la mesa: 

 
a) El regidor delegat d’Hisenda i Organització, o el regidor delegat/a municipal en 

qui delegui. 

b) El secretari general de l’Ajuntament o funcionari/ària que el substitueixi. 

c) La interventora general de l’Ajuntament o funcionari/ària que el substitueixi. 

d) El cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat o funcionari/ària que el 
substitueixi. 

e) El cap de Secció de Serveis Urbans o funcionari/ària que el substitueixi. 

f) El cap de Secció d’Eficiència Energètica i Xarxes, o funcionari/ària que el 
substitueixi. 

 
- Secretari. Actuarà com a secretari  de la mesa, el cap del Servei de Contractació, Patrimoni 

i Inversions o funcionari/ària que el substitueixi. 
 
Clàusula 22a. Obertura de les proposicions. La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, 
la documentació administrativa (sobre 1) a què es refereix l’article 160 del TRLCSP. L’obertura dels 
sobres 1, 2 i 3 es farà a través de la plataforma electrònica pública VORTALgov. El sistema informàtic 
que suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de 
l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. 
 
La mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que no 
acreditin la capacitat exigible. 
 
La mesa concedirà un termini inferior a set (7) dies a comptar des de l’obertura de la documentació 
administrativa (sobre 1) per a la resolució d’errors o omissions. La comunicació als interessats es farà 
electrònicament mitjançant el correu electrònic i telèfon mòbil que hagin indicat. 
 
Un cop la mesa hagi decidit sobre l’admissió o exclusió de les empreses licitadores segons el contingut 
del sobre número 1 i, si escau, l’esmena d’errors, es farà l’obertura de la documentació relativa al criteri 
la quantificació del qual depèn d’un judici de valor (sobre 2). Aquesta documentació es lliurarà als 
serveis tècnics municipals, a efectes de l’emissió d’informe. 
Un cop els serveis tècnics hagin valorat el contingut dels sobres números 2, prèvia convocatòria de la 
Mesa al Perfil del contractant, es procedirà a fer públic el resultat de la valoració dels sobres 2, i a 
continuació a l’obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 3).  
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que: 

 Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament 
allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta econòmica. 

 No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa. 

 Excedeixin del preu indicat a la clàusula 5a d’aquest plec.  

 Variïn substancialment el model de proposició establert. 
 

http://www.ajmanresa.cat/
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Abans de valorar definitivament les ofertes, la mesa podrà demanarà l’emissió d’informe en relació al 
sobre número 3. Emesos, si escau, els corresponents informes, la mesa procedirà a la valoració de les 
ofertes en la seva totalitat, d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents criteris. 
 
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà 
l’expressada en lletres. 
 

Clàusula 23a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris 
establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 150 del TRLCSP.  
 
 

 LOT 1: Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa 

  
La puntuació màxima total del LOT 1 serà de 201 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 
criteris següents: 
 
1. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR           77 Punts 

  

 

CRITERIS 

 

Puntuaci
ó 
màxima 

 
1. Memòria tècnica. Es valorarà la memòria descriptiva seguint el model i les 
indicacions del PPT sobre la metodologia , organització, mitjans directes i 
indirectes proposats pel servei de manteniment integral i altres treballs no inclosos 
en el manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors. 
                          1.1. Organització i Serveis General (fins a 10 punts) 

                          1.2  Manteniment integral de l’enllumenat públic (fins a 10 punts) 
                          1.3. Manteniment integral de la instal·lació de semàfors (fins a 10 
punts) 
                          1.4. Treballs no inclosos en el manteniment integral i imprevistos 
relacionats amb les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors (fins a 10 punts) 
 

 

40 

 

 

 

 

2. Memòria tècnica d’explotació  

Es valorarà l’evolució de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors, els 
indicadors tècnics i d’economia de l’enllumenat públic i semàfors i els 
indicadors de qualitat del servei de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors. 

 

10 

 

3. Models varis de verificació i control  

3.1 Model verificació de les característiques elèctriques i mecàniques dels 
sectors de l’enllumenat públic (2 punts) 

3.2. Model verificació de les característiques elèctriques i mecàniques de les 
cruïlles semafòriques (2 punts) 

3.3. Model full de control dels capçals amb el % de leds fosos (2 punts) 

 

 

6 

 

 

4. Grau d’informatització 

        4.1 Memòria descriptiva d’informatització (fins a 6 punts) 
        4.2. Integració Sentilo (fins a 2 punts) 
        4.3 Lliurament digital aplicació demostrativa software (fins a 2 punts) 
 

 

10 
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5. Memòria descriptiva de la gestió energètica   7 

Es valoraran les mesures d’anàlisi i control energètic proposades. 

 

 

7 

 

6. Memòria descriptiva de la gestió mediambiental   7 

Es valoraran els aspectes mediambientals que es proposin introduir en el 
contracte. 

 

4 

 
 
2. CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT         124 Punts 

 

 

CRITERIS 

Puntuaci
ó 
màxima 

 
1. Oferta econòmica global pel manteniment integral 
 
La valoració de les propostes econòmiques pel manteniment integral tindran 
una puntuació màxima de 65 punts. S’avaluarà mitjançant la següent formula: 
 
Po = 65 * (Bo / Bmax)  
 
on: 
 Po: puntuació 
 Bo: baixa de l’oferta considerada en tant per cent % 
 Bmax: baixa màxima de totes les ofertes en tant per cent %.  
 
En cas de baixa superior al 10%, l’oferta es podrà considerar com anormal o 
desproporcionada.  

 

65 

 

 

 

 

 

 
2. Oferta econòmica per al material de manteniment correctiu 
 
S’avaluarà el descompte a aplicar sobre PVP del diferents materials del 
TARIFEC i  per cada un dels tipus de materials i conceptes recollita a l’annex II 
del PPT. 
 
2.1. Oferta que formulin els licitadors en relació als preus de venda al públic 
dels materials existents a TARIFEC i/o llistats de preus dels fabricants. (fins a 
15 punts) 
 

La puntuació es desglossarà per famílies de productes com s’indica a 
continuació,  
segons el descompte efectuat.  

 
    La valoració dels preus : 

- Descomptes en conductors elèctrics: s’atorgarà una puntuació 
màxima  de 2 punts a l’oferta amb el descompte màxim i la 
resta  es puntuarà linealment.  

- Descomptes en proteccions magneto tèrmiques i diferencials: 
s’atorgarà una puntuació màxima de 2 punts a l’oferta amb el 
descompte màxim i la resta es puntuarà linealment.  

- Descomptes en elements de comandament i maniobra: 
s’atorgarà una puntuació màxima  de 2 punts a l’oferta amb el 
descompte màxim i la resta  es puntuarà linealment.  

- Descomptes en làmpades: s’atorgarà una puntuació màxima  
de 2 punts a l’oferta amb el descompte màxim i la resta  es 

 

19 
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puntuarà linealment.  
 
 
 

- Descomptes en llumeneres: s’atorgarà una puntuació màxima  
de 3 punts. a l’oferta amb el descompte màxim i la resta  es 
puntuarà linealment. Lluminàries amb làmpades VSAP (1,5 
punts). Lluminàries amb tecnologia LED (1,5 punts). 

- Descomptes en suports metàl·lics: s’atorgarà una puntuació 
màxima  de 2 punts a l’oferta amb el descompte màxim i la 
resta  es puntuarà linealment.  

- Descomptes en quadres de comandament: s’atorgarà una 
puntuació màxima  de 2 punts a l’oferta amb el descompte 
màxim i la resta  es puntuarà linealment.  
 

2.2. Oferta que formuli el licitador en relació els preus dels materials de 
semàfors i de ma d’obra civil. (fins a 4 punts) 
 

La valoració es farà en base als descomptes sobre els preus base indicats 
en  
l’annex II del PPT, això és, sobre preus de materials d’instal·lacions 
semafòriques i partides d’obra civil. 
 
La puntuació es desglossarà per instal·lacions semafòriques i partides d’obra 
civil.  
 

- Descomptes en materials instal·lacions semafòriques: 
s’atorgarà una puntuació màxima  de 2 punts a l’oferta amb el 
descompte màxim i la resta  es puntuarà linealment.  

- Descomptes en les partides d’obra civil: s’atorgarà una 
puntuació màxima  de 2 punts a l’oferta amb el descompte 
màxim i la resta  es puntuarà linealment.  

 

3. Reducció de terminis d’execució 

 

3.1. Calendari que defineixi el temps d’execució de la Redacció del PAE 
d’enllumenat públic i semàfors. Fins a 3 punts, a raó de 0,5 punts per mes. 

3.2. Calendari que defineixi el temps d’execució de l’execució dels plànols 
luxomètrics de la ciutat i l’estudi tècnic econòmic de la seva implantació 
que va lligada a la redacció del PAE d’enllumenat públic i semàfors. Fins a 
3 punts, a raó de 0,5 punts per mes. 

 

6 

 

 

 

 

 

4. Millores proposades  

 

4.1. Substitució d’un total de 62 Urbilux de la marca Arelsa pel nou model 
de Citilux de la mateixa marca. Fins a 10 punts. A raó de 2,5 punts per 
cada any d’aplicació del programa de substitució. 

4.2. Substitució de terres de diferents sectors d’enllumenat públic. Fins a 2 
punts, a raó de 0.4 punts per cada sector a executar. 

4.3. Substitució de lluminàries de VSAP per lluminàries amb tecnologia 
LED. Fins a 20 punts a raó de 4 punts per cada any d’aplicació del 
programa de substitució. 

4.4. Substitució d’un regulador semafòric. S’atorgarà una puntuació de 2 
punts. 

 

34 
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 LOT 2: Renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa 

  
La puntuació màxima total del LOT 2 serà de 149 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 
criteris següents: 
 
1. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR           40 Punts 

  

 

CRITERIS 

 

Puntuaci
ó 
màxima 

 
1. Pla d’execució de les obres.  Fins a 40 punts.  
 
Es valorarà la proposta de planificació de l’execució que minimitzi l’afectació de les 
obres sobre l’entorn urbà i sobre els usos i el funcionament ordinari de la xarxa 
d’enllumenat públic actual respecte del nou, així com les afectacions del transit 
rodat. El Pla d’execució no pot suposar cap demora respecte de la programació 
establerta per a les fases de renovació dels 10 sectors instal·lacions enllumenat 
públic. 
 

 

40 

 

 

2. CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT         109 Punts 

 

 

CRITERIS 

Puntuaci
ó 
màxima 

 

1. Oferta econòmica global per l’obra de renovació de 10 sectors de 
l’enllumenat públic 

 

La valoració de les propostes econòmiques per la millora de les instal·lacions 
de l’enllumenat públic  tindran una puntuació màxima de 65 punts. La 
puntuació obtinguda per a cada  licitador vindrà donada per a la següent 
formula de valoració econòmica: 

 

Po = 65 * (Bo/Bmax)  
on: 
 Po: puntuació 
 Bo: baixa de l’oferta considerada en tant per cent % 
   Bmax: baixa màxima de totes les ofertes en tant per cent %.  

 
Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin 
temeràries o desproporcionades. Tindran la consideració d’ofertes temeràries 
o desproporcionades -i, per tant, no rebran puntuació en aquest apartat-  
aquelles en què l’oferta econòmica sigui inferior en més de 8 unitats 
percentuals respecte al càlcul de la mitjana de les diferents ofertes. 
 
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses a la licitació, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més 
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a 
l’esmentat càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a set, per 

 

65 
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calcular l’esmentada mitjana aritmètica no es tindran en compte l’oferta més 
alta ni l’oferta mes baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a 
cinc, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes 
les ofertes admeses. 

 

 

2. Millores proposades  

Execució del projecte de millora de l’enllumenat dels carrers comercials del Centre 
Històric. S’atorgarà una puntuació màxima de 39 punts a raó de 3 punts per cada 
un dels 13 carrers  inclosos en el projecte executiu. 

 

39 

 

 

 

3. Termini de garantia  

Fins a 5 punts. Es valorarà a raó d’1 punt per cada any més de garantia de la 
instal·lació pel global dels sectors.  

 

5 

 

 
 
 

 LOT 3: Renovació de 6 reguladors semafòrics de la ciutat de Manresa 

  
La puntuació màxima total del LOT 3 serà de 129 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels 
criteris següents: 
 
1. CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR           40 Punts 

  

 

CRITERIS 

 

Puntuaci
ó 
màxima 

 
1. Pla d’execució de les obres.  Fins a 40 punts.  
 
Es valorarà la proposta de planificació de l’execució que minimitzi l’afectació de les 
obres sobre l’entorn urbà i sobre els usos i el funcionament ordinari de les 
instal·lacions semafòriques, així com l’afectació del transit rodat. El Pla d’execució 
no pot suposar cap demora respecte de la programació establerta per a la 
substitució dels reguladors dels sectors QMS04, QMS03, QMSO2, QMSO1, 
QMS13 i QMS10. 
 

 

40 

 

 

 

 

2. CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT         89 Punts 

 

 

CRITERIS 

Puntuaci
ó 
màxima 

 
1. Oferta econòmica  per la renovació de 6 reguladors semafòrics  
 
La valoració de les propostes econòmiques per la millora de les instal·lacions 
de semàfors tindran una puntuació màxima de 65 punts. La puntuació 
obtinguda per a cada  licitador vindrà donada per a la següent formula de 
valoració econòmica: 

 

65 
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Po = 65 * (Bo/Bmax)  
on: 
 Po: puntuació 
 Bo: baixa de l’oferta considerada en tant per cent % 
   Bmax: baixa màxima de totes les ofertes en tant per cent %.  

 
Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin 
temeràries o desproporcionades. Tindran la consideració d’ofertes temeràries 
o desproporcionades -i, per tant, no rebran puntuació en aquest apartat-  
aquelles en què l’oferta econòmica sigui inferior en més de 8 unitats 
percentuals respecte al càlcul de la mitjana de les diferents ofertes. 
 
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses a la licitació, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més 
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a 
l’esmentat càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a set, per 
calcular l’esmentada mitjana aritmètica no es tindran en compte l’oferta més 
alta ni l’oferta mes baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a 
cinc, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes 
les ofertes admeses. 

 

 

 

 

2. Millores proposades  

Subministrament i instal·lació de 6 GPS per la sincronització del l’eix 
Carretera Cardona - Carretera de Vic.  

6 targetes CPU model MFU-3000 amb Kit GPS de SICE  amb modificació i 
reprogramació del regulador material de fixació i connexió, a instal·lar a les 
cruïlles: QMSO1, QMSO2, QMS03, QMS04, QMS005 i  QMS006 

S’atorgarà una puntuació màxima de 24 punts a raó de 4 punts per cada 
GPS instal·lat. 

 

24 

 

 

 
L’oferta més avantatjosa per cada lot serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels criteris 
indicats en aquesta clàusula.  
 
En cas d’empat, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tinguin a la plantilla un 
nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes 
proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que 
serveixin de base per a l’adjudicació.  
 
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores fixes, al % de 
persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li un 2%, amb la 
finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les 
empreses amb més de 50 persones treballadores fixes. 
 
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i, a més, 
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un 
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat. 
 
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es durà a terme en 
acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria. 

 
CAPÍTOL III 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
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Clàusula 24a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop valorades les ofertes, la 
Mesa de contractació remetrà a l’Òrgan de contractació, juntament amb l’acta, la corresponent proposta 
d’adjudicació, per cada lot, en què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la 
puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula 23a i identificant 
l’econòmicament més avantatjosa. 
 
Clàusula 25a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs 
pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. L’òrgan de contractació, 
a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa, i classificades per ordre decreixent les 
proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per cada lot, per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti: 
 

a) DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

 
 Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Si es tracta d’una persona 

jurídica espanyola, escriptura de constitució de l’entitat adaptada, en tot cas, a la legislació 
vigent i testimoni de la seva inscripció en el Registre oficial corresponent. En aquesta 
escriptura haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb 
l’objecte del contracte. 

 
Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió Europea o 
signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació d’inscripció en algun dels 
registres que assenyala l’apartat 3 de l’annex II del RGLCAP. 
 
Per la resta de persones jurídiques estrangeres: 
 

 Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es refereix 
l’article 10 del RGLCAP. 

 Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre corresponent, 
amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions. 

 
En tot cas, les empreses estrangeres han de incloure una declaració per la qual se 
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si 
s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es presentaran 
traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per part d’un traductor jurat 
amb títol suficient. 

 
 Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el licitador no actuï en 

nom propi o quan comparegui en representació d’una societat o d’una persona jurídica, 
haurà d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la 
qual concorre davant l’Administració, i una fotocòpia compulsada o legitimada per un notari 
del seu DNI, o del document que en el seu cas el substitueixi reglamentàriament. El poder 
haurà d’estar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, 
no cal la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.1 
apartat 5 del Reglament d’aquest registre. 

 
 Acreditació de la solvència econòmica – financera i tècnica – professional i/o classificació 

requerida, en cada cas, de conformitat amb la clàusula 12a d’aquest mateix plec. 
 

 Acreditació d’empresa instal·ladora. El licitador haurà d’acreditar que disposa dels registres 
requerits en els termes previstos a la clàusula 11a d’aquest mateix plec. 

 
(**) En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses  Licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del 
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses licitadores de 
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la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els 
documents i les dades que hi figuren.  
 
En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les dades existents al 
Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex IV.  

 

L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi 

ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs.  

 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial o la 
solvència econòmica, financera, tècnica i professional; l’alta en l’Impost d’activitats 
econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 

 

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que està al corrent en el compliment tant 
de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat Social.  

 
b) CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS 

TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL. 

 
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria pressupostària, la presentació 
de la proposta per l’interessat per concórrer en el present procediment de contractació 
comporta l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats a emetre pels òrgans de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
referents al compliment de les obligacions tributàries i socials. 

 
c) IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

 
Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: alta, referida a 
l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si escau, declaració responsable de trobar-se 
exempt.  
 

d) GARANTIA DEFINITIVA. 

 
Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal demanant que 
l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la garantia en qüestió, en el moment 
de l’aprovació de la primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import. 

 
Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà,  en aquest cas a demanar la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes (art. 151.2 del TRLCSP). 
En aquest supòsit l’Ajuntament de Manresa derivarà responsabilitats contra el licitador que per aquesta 
causa no permetés l’adjudicació del contracte a la seva oferta.  Aquesta indemnització serà com a 
mínim equivalent a la diferencia de valor entre la primera oferta seleccionada i la que finalment resulti 
adjudicatària. 
 
L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic, segons la previsió de l’article 60.1.e) del TRLCSP, així com en causa de resolució 
d’aquest contracte (en cas de conèixer-les amb posterioritat a la seva formalització). 
 
 
Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el termini assenyalat, 
amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició de contractar segons el 
que preveu l’article 60.2. d) TRLCSP.  
 
Clàusula 26a. Garantia definitiva. La garantia definitiva ascendirà al 5 per 100 del preu d’adjudicació, 
IVA exclòs, de cada lot. 
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L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 96 del TRLCSP, 
en concordança amb els articles 55 a 58 del RGLCAP i en la forma prevista a l’annex VI d’aquest plec 
de clàusules. 
 
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses de les 
empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió 
temporal. 
 
D’altra banda, de conformitat amb l’article 96.2 del TRLCSP (modificat per l’article 44 de la Llei 
14/2013), l’esmentada garantia es podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la 
primera factura, en el moment de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el contractista, fent constar 
expressament que per fer efectiva la garantia definitiva del contracte s’opta per la via de la retenció de 
part del preu facturat (mitjançant l’annex VI). 
La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit, en el moment 
d’aprovació de la 1a factura. 
 
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que correspongui en el termini de 
quinze (15) dies naturals des de la notificació, incorrent en cas contrari en causa de resolució. 
  
Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti variació el seu preu, haurà de 
reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el termini de 
quinze (15) dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de 
modificació. 
 
Clàusula 27a. Adjudicació. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar cadascun dels tres contractes dins 
dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 25a. 
L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es notificarà als 
licitadors i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant.  
 
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs prou 
fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida per l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté l’article 153 del 
TRLCSP. 
 
En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de procedir a la 
formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP.  
 
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció pel 
destinatari. En particular, es pot efectuar electrònicament a l’adreça que els licitadors hagin designat al 
presentar les seves proposicions, en els termes que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, o a través de la Plataforma de contractació 
Vortal. 
 
Contra l’acte d’adjudicació es podrà interposar potestativament en via administrativa el recurs especial 
que preveu l’article 40 i següents del TRLCSP, en el termini de 15 dies hàbils des de la remissió de la 
notificació, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la notificació. 
 
La interposició del recurs especial s’haurà d’anunciar prèviament mitjançant escrit especificant l’acte del 
procediment que hagi de ser objecte del mateix, presentat davant l’òrgan de contractació en el mateix 
termini previst per a la interposició del recurs. 
 
La interposició del recurs especial produirà la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació 
(45 TRLCSP). 
 
Clàusula 28a. Formalització del contracte. El contracte de cada lot s’haurà de formalitzar mitjançant 
signatura electrònica, en document administratiu, que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la 
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licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el 
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les 
corresponents despeses.  
 
En cap cas es podran incloure en el document de formalització del contracte clàusules que impliquin 
alteració dels termes de l’adjudicació. 
 
El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas es podrà iniciar l’execució del 
contracte, sense la prèvia formalització del mateix. 
 
Prèviament a la signatura del contracte, el representant de l’adjudicatari haurà de presentar davant 
l’òrgan de contractació: 
 

– Els documents que acrediten la seva identitat i representació, si no consten a 
l’expedient. 

 
– El justificant de pagament dels anuncis de la licitació. 

 
 

– Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, escriptura pública de la seva 
constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient. 

 
Clàusula 29a. Termini de formalització. La formalització dels contractes no es pot efectuar abans que 
transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.  
 
L’òrgan de contractació requerirà l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte, un cop transcorregut el 
termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs que comporti la suspensió de 
la formalització del contracte. De la mateixa manera procedirà quan l'òrgan competent per resoldre el 
recurs hagués aixecat la suspensió. 
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini indicat, 
l’Ajuntament pot acordar la confiscació de la garantia definitiva fins al tres per cent (3%) del preu del 
contracte. 
 
Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà al contractista dels 
danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar. 
 
La formalització del contracte es farà pública en els termes que preveu l’article 154 del TRLCSP. 
 
CAPÍTOL IV 
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
DRETS I OBLIGACIONS GENERALS DE LES PARTS CONTRACTANTS 
 
Clàusula 30a. Prerrogatives de l’Administració. L’Ajuntament de Manresa ostentarà les 
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo 
per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta, garantint en tot cas, 
l’audiència al contractista. 
 
Clàusula 31a. Confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat 
de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial, part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial 
el que respecta als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els 
òrgans de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment. 
 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a 
la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i que se li hagués donat l’esmentat caràcter 
en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest 
deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació. 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 36  de 18 de juliol de 2017             46 

 
 

       

Clàusula 32a. Política de protecció de dades. En compliment de la normativa de protecció de dades 
de caràcter personal, l’adjudicatari, i tot el seu personal, se sotmeten als preceptes de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i molt especialment, 
a allò que preceptuen els seus articles 12 (accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret 
professional).  
 
Així com els articles 20, 21 i 22 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pels quals s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la LOPD, en relació amb les dades personals a les quals es tingui 
accés durant la vigència de la pòlissa. L’empresa adjudicatària, el seu personal i col·laboradors externs 
guardaran secret professional sobre les dades, informacions, documents i assumptes als quals tingui 
accés o coneguin en aplicació del contracte. No es faran públiques ni seran comunicades a tercers 
excepte en els casos estrictament necessaris per al compliment de les obligacions contractuals. 
L’obligació de secret subsistirà un cop finalitzat l’encàrrec.  
No guardarà còpia de les dades ni de la documentació de suport resultant de l’execució de l’encàrrec 
un cop aquest hagi finalitzat. Ho lliurarà a l’Ajuntament de Manresa o ho destruirà. 
Així, el licitador es compromet a utilitzar les dades a que tingui accés en virtut del contracte adjudicat 
únicament per a la seva finalitat, sense cedir-les, comunicar-les, transmetre-les ni posar-les a disposició 
de tercers. 
Clàusula 33a. Principis ètics i regles de conducta. 
 

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement 
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. 

 
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, 

assumeixen les obligacions següents: 
 

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions contractades. 
 

b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública. 

 
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 

següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials: 
 

a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 
 

b. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte en interès propi. 

 
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, 
amb la voluntat d’incidir en un procediment 
contractual. 
 

d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 

e. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
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mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta 
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 
coneixement. 
 

f. No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 
 

g. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

 
h. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 

contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

i. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció 
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels 

licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord amb la 
legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens 
perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 

 
Clàusula 34a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes 
reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos 
que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per l'Ajuntament que 
puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al contractista de l'obligació del seu 
compliment. 

 
Clàusula 35a. Condicions especials d’execució. 
El contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades 
a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
El contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de 
gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge. 
 
El contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per prevenir, controlar i eradicar 
l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de sexe. 
 
El contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin provinguin 
d’empreses que compleixin amb les normes internacionals aprovades per l’Organització Internacional 
del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar 
l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social. 
 
Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte 
hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se necessàriament entre persones que es trobin en situació 
legal d’atur conforme al que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre 
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de 
desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones que 
disposin del certificat de discapacitat. 
 
L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest 
contracte. 
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Sots capítol 1 
Drets i obligacions relatives al servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors del municipi de Manresa (LOT 1) 

 
Clàusula 36a. Obligacions generals del contractista. Seran obligacions del contractista, les 
següents: 
 

a) Prestar el servei que constitueix l’objecte del contracte d’acord amb el que disposa el present 
plec de clàusules administratives i allò que preveu el plec de prescripcions tècniques. 

 
b) Complir amb les obligacions vigents en cada moment en matèria laboral, de seguretat social i 

de seguretat i salut en el treball. 
 

Durant la vigència del contracte, el contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes 
les exigències que es derivin de la prestació del servei contractat. Tot el personal adscrit al servei 
haurà de ser plenament operatiu en cada moment, no podent-se al·legar la realització de 
tasques alienes a la seva missió fonamental, com ara preparació o neteja de maquinària o 
instal·lacions, per justificar la manca d’operativitat. 

 
Les baixes, permisos i absències d’aquest personal, per qualsevol motiu o circumstància, i les 
vacances anuals de la plantilla hauran de cobrir-se amb personal suplent, a càrrec exclusiu del 
contractista, de manera que, en cap moment de la prestació del servei pugui quedar reduïda la 
dotació de personal del contracte. 

 
El personal adscrit al servei objecte de contractació treballarà per compte de l’adjudicatari i 
haurà d’estar afiliat al règim general de la Seguretat Social. 

 
El contractista, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable, davant del personal 
adscrit al servei objecte de contractació, del compliment de la legislació que regula les 
relacions laborals, Seguretat Social, seguretat i salut en el treball i també el conveni col·lectiu 
que correspongui. 
 
El contractista té l’obligació ineludible de pagar al personal adscrit al servei el salari, plusos i 
indemnitzacions laborals del conveni col·lectiu aplicable, així com també realitzar les 
corresponents cotitzacions a la Seguretat Social. L’endarreriment en l’abonament de les 
retribucions salarials podrà constituir una falta molt greu del contractista. 

 
L’adjudicatari haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'Ajuntament, tota la informació 
que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.  
L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació acreditativa 
del compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions socials.. 

 
 L’adjudicatari haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els  aspectes següents: 

 

 Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic 
en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. 

 

 L'adjudicatari serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol 
problema que es plantegi al respecte. 

 

 El contractista haurà de complir en tot moment amb la Llei sobre prevenció de riscos 
laborals vigent. 

 
En cap cas el personal adscrit al contracte podrà realitzar treballs aliens al servei objecte de 
contractació, llevat d’aquells que excepcionalment puguin ser autoritzats pels serveis tècnics 
municipals. 
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Personal adscrit a la prestació del servei. Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, 
s’adjunta com a annex VII, la relació de personal actualment adscrit a la prestació del servei, 
facilitada per l’anterior adjudicatària, amb inclusió de les dades relatives  a les condicions dels 
contractes dels treballadors necessàries per a l’avaluació dels costos laborals per part de les 
empreses licitadores.  

 
El personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària, sense que existeixi cap vincle o 
relació funcionarial o laboral amb l’Ajuntament de Manresa. 
 

c) Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis que causi amb ocasió de l’execució del contracte 
d’acord amb el que disposa el TRLCSP i el que preveu les clàusules 42a i 43a d’aquest plec. 
 

d) Obtenir l’autorització municipal prèvia, per a la modificació de prestacions i per a la cessió o 
subcontractació. L’adjudicatari no podrà variar l’objecte ni el contingut de les prestacions que 
integren el que es contracta, ni cedir-les o subcontractar-les totalment o parcial amb tercers, 
llevat que compti amb la prèvia autorització expressa de l’Ajuntament de Manresa. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari subcontracti o cedeixi totalment o parcial les prestacions sense 
el preceptiu permís de l’Ajuntament, figurarà davant l’administració municipal com a únic 
responsable a tots els efectes, sens perjudici del règim sancionador que li pugui ser aplicat. 
 
L’adjudicatari no podrà concertar en cap cas l’execució parcial del contracte amb persones que 
figurin suspeses o inhabilitades per a contractar amb l’Administració pública. 

 
e) Garantir la continuïtat de la prestació. Si per qualsevol circumstància  l’adjudicatari no pot dur a 

terme la prestació del servei de manteniment que es contracta, ho haurà de comunicar a 
l’Ajuntament de Manresa amb la màxima antelació possible. 

 
En aquest supòsit, l’Ajuntament de Manresa comunicarà a l’adjudicatari aquelles prestacions 
que consideri essencials, a l’efecte que el contractista porti a terme les accions oportunes que 
permetin aconseguir la seva cobertura. Si malgrat això l’adjudicatari no pot prestar el servei 
pels seus propis mitjans, l’Ajuntament podrà estudiar la possibilitat d’intervenir el servei o bé 
podrà recórrer als serveis d’altres empreses, repercutint a l’adjudicatari els possibles 
sobrecostos i els eventuals danys i perjudicis que es puguin produir. 

 
Clàusula 37a. Obligacions generals de l’Ajuntament. Seran obligacions generals de l’Ajuntament: 
 

a) Pagar la retribució corresponent per la prestació del servei. 
 
b) Mantenir l’equilibri financer del contracte: 

 

 Compensant econòmicament al contractista per modificacions que l’Ajuntament ordeni 
introduir en el servei, ja sigui de noves prestacions, com de variació de la quantitat de les 
existents. 

 
c) Indemnitzar al contractista pels danys i perjudicis ocasionats en cas d’incompliment per part de 

l’Ajuntament de les obligacions del contracte. 
 

d) Posar a disposició del contractista els béns públics necessaris per la correcta prestació del servei. 
 

e) Atorgar al contractista la protecció adequada per tal que pugui realitzar correctament la prestació 
del servei. 

 
 

Secció 1a 
Abonament del preu 
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Clàusula 38a. Pagament del preu. Mensualment, els serveis tècnics municipals expediran la 
corresponent certificació dels treballs de manteniment integral i treballs no programats i imprevistos 
executats durant el mes anterior.  
 
En l’import de la certificació hi haurà una part fixa, que correspondrà a una dotzena part del preu 
d’adjudicació del manteniment integral, i una part variable, corresponent a altres treballs no planificats i 
imprevistos descrits en el plec de prescripcions tècniques que s’hagin efectuat durant el mes respectiu. 
Aquests últims treballs es certificaran d’acord amb els preus a què es refereix el plec de prescripcions 
tècniques. 
  
El contractista acompanyarà per cada certificació, simultàniament o de forma independent, una factura en 
la qual figuri de forma separada l’IVA repercutit, ajustada en tot cas a la normativa aplicable. 
 
La no presentació de les factures a la quals es refereix aquesta clàusula, interromprà el termini contractual 
per a la meritació d’interessos. 
 
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una factura presentada pel contractista, no perjudicaran 
l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l’emissió de la factura corresponent, el termini de 
pagament o la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que 
consistirà en la presentació d’una nova factura. 
 
Clàusula 39a. Revisió de preus. No procedeix en aquest cas. 

 
Clàusula 40a. Modificació del preu global del manteniment integral de les instal·lacions com a 
conseqüència de variacions en l’inventari. Anualment, en el moment de tramitar-se l’expedient de 
revisió de preus al qual fa referència la clàusula anterior, es procedirà a la revisió de l’inventari de 
làmpades i reguladors semafòrics, i en base al inventari que resulti, es procedirà si escau a modificar el 
preu global del manteniment integral de les instal·lacions. 
 
L’Ajuntament modificarà aquest preu global en cas que es doni alguna de les circumstàncies que 
s’indiquen a continuació, en relació amb l’últim inventari que s’hagi aprovat: 
 

 Increment del nombre de làmpades d’enllumenat públic en un mínim de dues-centes (200) 

 Increment del nombre de reguladors semafòrics en un mínim de  dues (2). 
 
 
Per a la procedència de la modificació del preu global s’hauran d’igualar o superar les quantitats 
indicades. Tanmateix, la increment podrà ser individualitzat i per tant no caldrà que es produeixi un 
augment en cadascun dels tipus d’instal·lacions. 
 
El preu global que aprovi l’Ajuntament serà el resultat d’incrementar el preu vigent en concepte de 
manteniment integral, amb el preu resultant d’aplicar el nombre de noves instal·lacions incorporades a 
l’inventari pel seu preu unitari (l’inicial o el revisat posteriorment). 
 
Així mateix, un cop transcorreguts dos anys del contracte, podrà ser modificat per disminució de 
prestacions, eliminant la part corresponen a les instal·lacions semafòriques (15%), en el supòsit que 
arribi a verificar-se i entrar en funcionament un servei de manteniment per part d’un Centre de Control 
de Trànsit. 
 
Secció 2a 
Disposicions generals 

 
Clàusula 41a. Termini de garantia. En atenció a la pròpia naturalesa i característiques de les 
prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, no es fixa un termini de garantia de bona 
execució, tot allò en el benentès i sens perjudici de les responsabilitats en que pugui incórrer el 
contractista durant la vigència del contracte, responsabilitat aquesta a què es troba afectada la garantia 
definitiva. 
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Clàusula 42a. Responsabilitat del contractista. El contracte es prestarà amb subjecció a les 
clàusules establertes en aquest plec, les previsions del plec de prescripcions tècniques i conforme a les 
instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’Ajuntament de Manresa. 
 
L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i 
serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin per a l’Ajuntament de Manresa o per 
tercers de les omissions, errades o mètodes inadequats en l’execució del contracte. 
 
Per tal de poder atorgar plena responsabilitat al contractista sobre l’estat de les instal·lacions, en els punts 
que s’indiquen a continuació, aquest tindrà l’exclusivitat en la manipulació de les instal·lacions objecte 
d’aquest contracte, sens perjudici d’intervencions que puguin realitzar personal especialitzat del propi 
servei de manteniment a l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, el contractista tindrà responsabilitat respecte a: 

 

 Material: el contractista es responsabilitzarà de tot el material objecte d’aquest contracte, a 
excepció dels casos en que el dany hagi estat produït per tercers (obres, vandalisme, 
col·lisions, etc.), per condicions climatològiques extremes, per catàstrofes, o per causes de 
força major, quedant de totes maneres, obligat a la seva immediata reparació.  
 
Per la reparació d’aquest tipus de danys, el contractista  elaborarà una relació valorada del 
material utilitzat i l’obra civil complementària, que lliurarà a l’Ajuntament per tal que aquest 
pugui incloure el seu import en la següent certificació, dins l’apartat de treballs no planificables 
i imprevistos, i porti a terme les accions que cregui convenients. 

 

 Mal funcionament del servei: el contractista serà responsable de les deficiències en el 
funcionament de les instal·lacions d’enllumenat i semaforització, així com dels defectes, 
negligències, etc. que puguin observar-se en l’execució dels treballs de manteniment integral i 
treballs no planificables i imprevistos relacionats amb els serveis concedits. De la mateixa 
forma, serà responsable de les interrupcions totals o parcials del funcionament de l’enllumenat 
públic i  semaforització, produïdes per la falta d’energia en les escomeses, així com de tots els 
accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions, o com 
conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei. 

 
En cas d’haver-se de procedir a l’anul·lació temporal de punts de les instal·lacions, 
modificacions o variacions en el traçat, motivades per obres de construcció o enderroc 
d’edificacions, les actuacions necessàries s'efectuaran en tots els casos per l’empresa que 
realitzi les obres de construcció o enderroc d’edificacions i sempre sota la supervisió de 
l’empresa adjudicatària. En cap cas l’adjudicatari d’aquest contracte podrà executar 
aquestes feines amb el personal adscrit a aquest contracte. Si l’empresa constructora 
volgués que l’adjudicatària municipal realitzes els treballs, aquesta última no podrà utilitzar 
ni els materials ni el personal adscrits al present contracte. 

 
Clàusula 43a. Cobertura de riscos. L’adjudicatari estarà obligat a subscriure una assegurança que 
cobreixi la responsabilitat civil derivada del funcionament de les instal·lacions adscrites al contracte o dels 
treballs de prestació del servei. Les característiques d’aquesta assegurança seran les següents: 
 

 Prenedor: empresa adjudicatària del contracte. 
 

 Assegurats: empresa adjudicatària i Ajuntament de Manresa. 
 

 Garanties cobertes: responsabilitat civil general i patronal, amb un límit d’indemnització de 
600.000’00 € i un sublímit per sinistre i víctima de 300.000’00 €. 

 

 La cobertura haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte i tindrà una vigència que 
haurà d’abastar la durada total d’explotació del servei. 

 
L’adjudicatari estarà obligat a presentar a l’Ajuntament, abans de la formalització del contracte, aquesta 
assegurança degudament subscrita. 
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L’adjudicatari haurà de mantenir en vigor la pòlissa abans esmentada durant el temps especificat, 
assumint el pagament de les primes i lliurant còpia dels rebuts anualment a l’Ajuntament de Manresa. 
En tot cas, l’adjudicatari assumirà directament l’import íntegre de les eventuals franquícies que es 
puguin establir per part de la companyia asseguradora. 
 
El no abonament dels rebuts al seu venciment es considerarà com una infracció molt greu de 
l’adjudicatari. 
 
Clàusula 44a. Risc i ventura. Drets del Contractista en els casos de força major. L’execució del 
contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per 
la corporació en els casos i forma que determina i estableix l’article 214 de la LCSP, si bé en l’expedient 
haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de 
prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per 
esdeveniments naturals. 
 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i precaucions raonables 
per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoració els danys que s'haurien pogut evitar si 
s'haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys. 
 
Si transcorren tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d’indemnització sense haver recaigut 
resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició. 
 
Clàusula 45a. Inspecció i vigilància. Correspon a la corporació vetllar pel correcte funcionament dels 
serveis que presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància en l’execució del 
contracte per part del contractista. 
 
L’exercici d’aquestes facultats s'efectuarà pels funcionaris o personal que designi la corporació i el 
contractista haurà de posar a la seva disposició els elements necessaris per tal que la puguin acomplir. 

 
Sots capítol 2 
Drets i obligacions relatives a l’obra de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic i 6 
reguladors semafòrics (LOT 2 i 3) 

 
Clàusula 46a. Direcció de l'obra. La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la 
corporació, o contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització. 
 
El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que compti amb 
col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra. 
 
Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, activitats i serveis, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica professional que en cada cas sigui 
d’aplicació. 
 
El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de la comprovació 
del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu personal col·laborador. Les 
variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del 
contractista, per escrit. 
 
Clàusula 47a. Contractista i el seu personal d'obra. S'entén per "contractista" la part contractant 
obligada a executar l'obra. 
 
S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau mig o superior 
designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb capacitat professional per a: 
 

 Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres. 
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 Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
direcció. 

 

 Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin 
durant l'execució. 

 
L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu cas, de qualsevol 
facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs. 
 
Clàusula 48a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de 
comprovació del replanteig i es tancarà a la de la recepció definitiva. 
 
La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les 
amb la seva firma. 
 
Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si bé podrà ser 
consultat en tot moment pel contractista. 
 
A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial Decret 
1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de 12 de 
gener de 1998. 
 
Clàusula 49a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. Quan el contractista, 
o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin el bon 
ritme de les obres o el compliment del programa de treball, l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de 
mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, 
sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte. 
 
Clàusula 50a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives. El contractista estarà obligat al 
compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, seguretat social, de seguretat i salut en 
el treball i a obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra. En particular 
haurà de tenir en compte: 
 

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o conveni col·lectiu, 
està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral 
corresponent.    

 
b)  L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de pertinent 

obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos que puguin afectar a la 
vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, així mateix, les obligacions 
en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha 
d’acreditar el compliment de les obligacions següents: 

 L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat 
contractada.  

 La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que 
emprarà en l'execució del contracte.  

 El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin 
necessaris.   

 
c)  L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de treballadors amb 

discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.   
 
d)  Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els 

justificants de les obligacions anteriors. 
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El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant l’execució de l’obra a 
complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, 
desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 
12 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de protecció necessàries per garantir 
la seguretat aniran per compte del contractista, a càrrec de les despeses generals del pressupost del 
contracte. 
 
Clàusula 51a. Risc i ventura. L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest 
únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix 
l'article 231 del TRLCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les 
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit 
puguin patir danys per esdeveniments naturals. 
 
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions raonables 
per part del contractista. 
 
Clàusula 52a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. El contractista serà 
responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes o indirectes, que es 
puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o 
senyalització de les obres. 
 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel contractista, 
restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord 
amb la legislació vigent. 
 
Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 214 del TRLCSP, l'obligació d'indemnitzar els 
esmentats danys que s'originin a tercers. 
 
Clàusula 53a. Subcontractació de parts d’obra. En cas que l’adjudicatari vulgui  subcontractar 
parcialment l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament amb el que preveu l’article 227 
del TRLCSP, en especial, comunicant prèviament a l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient 
que els subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència per als treballs que hagin d’executar en l’obra. 
 
 
La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses subcontractades es 
realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació mínima de cinc dies a la data en què els 
treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat 
teòrica de subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització 
prèvia, ni prestamisme personal encobert.  
 
La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les prescripcions establertes 
a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l'article 227.2 del 
TRLCSP,  s’imposarà la penalitat regulada a l'article 227.3, amb subjecció al règim següent: 
 

– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article 212.8 del 
TRLCSP. 

 
Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en el qual 
podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 
 
Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes obligacions: 
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a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir directament la 

direcció dels treballs.  
b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de 

riscos laborals.  
c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.  
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte indefinit que la 

llei indica.  
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.  
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.  
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al Llibre de 

subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i representants dels treballadors i 
treballadores a l’obra.  

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses de l’obra, 
sobre totes les contractacions o subcontractacions de l’obra, així com de les mesures 
previstes per a la coordinació d’activitats. 

 
D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin ser contractades o 
subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que estan inscrites en el Registre 
d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de persones treballadores contractades amb caràcter 
indefinit no inferior al 30 per cent, per tal de garantir l’estabilitat laboral. 
 
Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha d’estar al que 
disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 
 
 
Secció 1a 
Disposicions generals 

 
Clàusula 54a. Comprovació del replanteig. Inici de les obres. 1. La comprovació de replanteig té per 
objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de 
l'obra, així com també posar de manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes 
previstos per la normativa vigent. La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per l'Ajuntament, amb 
presència del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció de l'obra i del contractista, de la qual cosa 
s’estendrà acta de resultat. El termini per realitzar la comprovació del replanteig i inici d’obres no pot ser 
superior a 15 dies hàbils comptats des de la formalització del contracte, d’acord amb l’article 112, lletra c), 
del TRLCSP.  
 
2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Clàusula 55a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig. Si 
com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir modificacions 
en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici de la 
remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions. 
 
Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions precises per 
a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim 
cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. 
Una vegada aprovada la modificació, serà la vigent als efectes del contracte.  
 
Clàusula 56a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. El contractista resta obligat a 
elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i 
complementar les previsions contingudes als estudis, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 
del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Clàusula 57a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. El contractista adjudicatari haurà 
de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis que li indiqui la direcció facultativa, 
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disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, 
que l'Ajuntament faci avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del 
pla per part de la corporació. 
 
L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat prèviament 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director tècnic de l’obra. 
 
Clàusula 58a. Inspecció de l'obra. Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, 
la inspecció de l'obra durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar 
aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants. 
 
El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores. 
 
Clàusula 59a. Senyalització de l'obra i altres obligacions durant l’execució. El contractista estarà 
obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill degut al seu ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits 
llindants i immediacions i altres indrets de la ciutat en què s’estimi necessari per la direcció facultativa, en 
especial quan es provoquin canvis en la circulació o s’afecti al trànsit.  
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de senyals comple-
mentàries o modificacions de les que hagi instal·lat. 
 
Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec del contractista i es 
consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost. 
 
L’adjudicatari es farà càrrec igualment de l’elaboració i col·locació del cartell anunciador de l’obra, tant 
el model municipal com aquells relacionats amb les subvencions que financin l’actuació. 
 
L’entitat adjudicatària també assumirà els elements de l’obra que garanteixin l’accés, almenys a peu, a 
les finques limítrofs durant les obres. I haurà de reduir al mínim indispensable les restriccions d’accés 
rodat a les finques que disposen de llicència de gual. 
 
L’entitat adjudicatària també haurà de garantir, al seu càrrec, la il·luminació de tots els espais de 
circulació (rodada i de vianants) en totes i cadascuna de les fases d’obra. 
 
Clàusula 60a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment 
d’aquest contracte sense el consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, 
sempre que en aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits exigits pel 
TRLCSP i les normes reglamentàries. 
 
Clàusula 61a. Aportació d'equip i maquinària. El contractista queda obligat a aportar a les obres, en el 
termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. 
Aquest equip també inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que 
siguin necessàries. 
 
Clàusula 62a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra. Els materials o 
productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista en l'obra, seran dipositats 
per l’adjudicatari a la Planta de Tractament corresponent o en els punts i formes que ordeni la direcció, 
encara que aquesta podrà autoritzar al contractista que disposi lliurement d’aquests materials. 
 
Clàusula 63a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. Els materials utilitzats a 
l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades per l'Administració que versin sobre 
condicions generals i homologació de materials. 
 
Clàusula 64a. Magatzems. En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, 
ho ha de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests 
materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció. 
El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte. 
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Clàusula 65a. Recepció i recusació de materials. El contractista solament podrà fer servir els materials 
en l'obra previ examen i acceptació per la direcció  en els termes i forma que aquesta assenyali pel 
correcte compliment de les condicions convingudes. 
 
Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per escrit motivat 
al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament. 
En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva responsabilitat de 
compliment de les característiques exigides per als mateixos. 
 
Clàusula 66a. Retirada de materials no emprats en l'obra. A mesura que es realitzin els treballs, el 
contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials 
arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa. 
Secció 2a 
Obres defectuoses o mal executades 

 
Clàusula 67a. Obres defectuoses o mal executades. Fins l'acabament del termini de garantia del 
contracte, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, 
sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància que els representants de l'Administració hagin 
examinat o reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats o el 
fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i certificacions parcials. 
 
El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui 
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis del projecte. 
 
Clàusula 68a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves 
despeses. Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre abans 
que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin 
aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults. 
 
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en la 
construcció,  les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista. 
 
En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles vicis o 
defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta comprovada l'existència real 
d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de l'Administració. 
 
Secció 3a 
Modificació del contracte 

 
Clàusula 69a. Modificació del contracte. Per a la modificació del contracte serà d’aplicació allò previst en 
el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
Secció 4a 
Abonament de l’obra executada 

 
Clàusula 70a. Amidaments. Pel que fa a l’obra (corresponen al lot 2 i 3), la direcció realitzarà 
mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment 
i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció amb la suficient antelació, a fi que 
aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu Delegat. 
 
A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a acceptar 
les decisions de l'Ajuntament sobre el particular. 
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Clàusula 71a. Relacions valorades. La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra  
executada a què es refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la 
corresponent relació valorada a l'origen. 
 
Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no pot ometre la 
redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra executada hagi estat de petit 
volum o fins i tot nul·la. 
 
L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el pressupost del projecte 
per cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les noves unitats d’obra no previstes en el contracte 
que hagin estat degudament autoritzades (valoració d’execució material). 
 
Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, i 
per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula següent, s’hi afegiran els 
percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura (despeses generals de l’empresa i 
benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient 
d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent 
certificació. A aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA. 
  
Clàusula 72a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació 
valorada mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin. 
 
Clàusula 73a. Audiència del contractista. En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, 
en trametrà al contractista una còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que 
l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del 
de recepció dels expressats documents. 
 
En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel 
contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 
 
Clàusula 74a. Requisits per l'abonament. El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus 
convinguts i l'obra que realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les 
seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament. 
 
Clàusula 75a. Preus unitaris. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu encara que 
no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris de l’obra totes aquelles despeses que 
puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades 
en unitat d’obra. 
 
Clàusula 76a. Partides alçades. Es consideraran a l’efecte del seu abonament, 
 

 Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en 
unitats d’obra, amb preus unitaris, i 
 

 Com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs l’especificació dels 
quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no siguin susceptibles de ser 
mesurades  segons el plec de clàusules. 

 
Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves condicions i 
amb el resultat de les medicions corresponents. 
 
Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a justificar, no figurin 
inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa l'article 234.2 del TRLCSP. 
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Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del projecte, hauran 
de complir-se simultàniament les dues condicions següents: 
 

 Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 
descomposició del pressupost de la partida alçada. 
 

 Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant els 
preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi del seu 
import pressupostat en el projecte. 

 
Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una vegada 
finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions del contracte i sens 
perjudici d’allò que el plec pugui preveure respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats. 
 
Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament íntegre no figuri en 
els documents contractuals del projecte  o ho faci d’una forma incompleta, imprecisa o insuficient als 
efectes de la seva execució, cal tenir en compte les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el 
director facultatiu 
 
Clàusula 77a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament s'efectuarà prèvia aprovació per 
l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides pel director. El contractista presentarà 
davant el registre general de l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, 
una factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit. 
 
La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per a la meritació 
d’interessos. 
 
Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel contractista, 
tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions valorades, no 
perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l'expedició de la certificació d'obra 
corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà 
de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una nova certificació. 
 
La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa quan sigui necessari 
d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Clàusula 78a. Revisió de preus. Aquelles fases que s’executin els anys 2020,2021 i 2022, seran 
objecte de revisió d’acord amb la següent fórmula: 

 
Les diferents tipologies de materials que surten a la fórmula tenen la simbologia següent: 
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Clàusula 79a. Altres. El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres 
del pressupost del projecte, ni tindrà dret tampoc a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o 
omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels esmentats preus. 
 
CAPÍTOL V 
INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE 
 
Sots capítol 1 
Relatives al servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors del 
municipi de Manresa (LOT 1) 

 
Clàusula 80a. Penalitzacions per incompliment del termini d’execució del contracte. 
L’endarreriment en l’execució del contracte, entès com l’incompliment dels terminis de prestació dels 
serveis previstos en el plec de prescripcions tècniques, per causes imputables al contractista podrà ser 
motiu de penalització, d’acord amb el règim previst a l’article 212 del  TRLCSP. La constitució en mora 
del contractista no precisarà intimació i l’Ajuntament podrà optar indistintament entre la resolució del 
contracte o la imposició de la penalització prevista. 
 
Quan la suma de les penalitzacions imposades al contractista, ja sigui per incompliment total o parcial 
de termini d’execució, arribi a un import equivalent al 20% del preu del contracte, es produirà 
necessàriament la seva resolució, sens perjudici de la facultat d’opció que tindrà atribuïda l’Ajuntament 
en supòsits d’imports inferiors d’acumulació de penalitzacions. 
 
Clàusula 81a. Altres infraccions. A banda de les infraccions i penalitzacions derivades de 
l’incompliment del termini del contracte, s’estableix la següent tipologia d’infraccions, amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu: 
 

a) Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les següents infraccions imputables al contractista: 
 

 L’incompliment de les obligacions previstes en aquest plec de clàusules i en el plec de 
prescripcions tècniques, que no pertorbin el normal funcionament del servei, sempre que 
no suposin la comissió d’una infracció greu o molt greu. 

 

 L’incompliment no reiterat o puntual de les indicacions dels serveis tècnics municipals, en 
relació amb l’execució del servei. 

 
Cada infracció lleu se sancionarà amb multa de fins a 300 €. 

 
b) Infraccions greus. Es qualifiquen com a greus les següents infraccions del contractista: 

 

 Endarreriments sistemàtics en la prestació del servei (més de 3 advertències escrites de 
l’Ajuntament). 

 

 Tractament incorrecte amb els usuaris del servei. 
 

 Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, en referència a les condicions 
fixades en el present plec de clàusules administratives o en el plec de prescripcions 
tècniques.  

 

 Utilització del personal, vehicles i mitjans adscrits al contracte per a la realització de 
tasques alienes a la prestació del servei concedit. 

 

 Reiteració en la comissió de faltes lleus. 
 

Cada infracció greu se sancionarà amb multa de fins a 600 €. 
 

c) Infraccions molt greus. Es qualifiquen com a molt greus, les següents infraccions en què incorri el 
contractista: 

 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 36  de 18 de juliol de 2017             61 

 
 

       

 La cessió del contracte o la seva subcontractació (total o parcial) sense disposar de la 
prèvia autorització municipal. 

 

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

 

 Paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei. 
 

 Retard sistemàtic en la prestació del servei, respecte a l’horari establert (més de 3 
infraccions qualificades de greus). 

 

 No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts. 
 

 Utilització de mitjans en mal estat de conservació. 
 

 Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació de 
serveis que regula aquest contracte. 

 

 Rebre, tant la empresa adjudicatària com qualsevol treballador al seu servei, alguna 
remuneració per part tercers usuaris d’algun dels serveis concedits, que no estigui 
degudament autoritzada. 

 

 Incompliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria de seguretat i salut 
dels treballadors. 

 

 Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social. 
 

 No subscriure la pòlissa d’assegurança exigida en aquest plec, o subscriure-la en 
condicions d’inferior cobertura a les estipulades. 

 

 Manca de pagament de les primes d’assegurança exigides, en el moment del seu 
venciment. 

 
Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de fins a 1.500 €, sens perjudici que la seva 
reiteració pugui donar lloc a la resolució del contracte. 

 
Sots capítol 2 
Relatives a l’obra de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic i 6 reguladors semafòrics 
(LOT 2 i 3) 

 
Clàusula 82a. Demora en l’execució. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini 
total fixat per a la seva realització i també dins dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. 
 
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Ajuntament 
 
Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les obres, sempre que no 
siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord amb allò que estableix el primer paràgraf 
de l’apartat 4 de l’article 212 del  TRLCSP. 
 
S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb el ritme o calendari  
per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament. 
 
La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la facultat de resoldre 
el contracte, quan així sigui procedent. 
 
Clàusula 83a. Altres multes. Sens perjudici de la resolució del contracte per incompliment de les seves 
obligacions, l'alcalde president, a proposta del director de les obres i prèvia audiència al contractista per 
un termini de 10 dies, podrà imposar a l'adjudicatari una penalització consistent en multa de fins a 
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100.000 euros per l’ incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la clàusula anterior. Entre 
altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposició de multes seran: 

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista. 

– Per defectes en la qualitat dels materials. 
– Per defectes en l’execució de l’obra. 
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades al capítol IV d'aquest plec.  

 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que legalment li 
incumbeix quant a la reparació dels defectes. 

 
Sots capítol 3  
Efectivitat de les multes 

 
Clàusula 84a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes imposades al contractista es 
faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a continuació, sempre que el contractista dins el termini 
que se li atorgui  no hagi procedit al seu pagament: 
 

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la direcció 
facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició de la multa, sempre que 
la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò que estableix l’article 216.7 del TRLCSP i 
fins i tot quan el contractista hagi transmès el dret a cobrament de la certificació tal com preveu 
l’article 216 del TRLCSP. 
 
2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import d’aquestes sigui 
insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa imposada. A tal 
efecte, el contractista haurà de completar la garantia incautada. 

  
3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la garantia 
definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

CAPÍTOL VI 
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 85a. Causes d'extinció. L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes 
posteriors o bé per la seva resolució. 
 
Sots capítol 1 
Relativa al servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors del 
municipi de Manresa (LOT 1) 

 
Clàusula 86a. Causes de resolució dels contractes. A més de les causes de resolució enumerades 
als articles 223 i 308 del TRLCSP, seran causes de resolució del contractes, les següents: 
 

a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix, sense 
l’autorització prèvia de l’Ajuntament. 

 
b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per l’Ajuntament de les dades o documents 

aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació. 
 

c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques enumerades a l’article 60 del TRLCSP amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte. 

 
d) La reiteració en la comissió d'infraccions molt greus. 

 
Clàusula 87a. Efectes de la resolució. La resolució contractual tindrà els efectes que determinen els 
articles 225 i 309 del TRLCSP. 
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Sots capítol 2 
Relativa a l’obra de renovació de 10 sectors de l’enllumenat públic i 6 reguladors semafòrics 
(LOT 2 i 3) 

 
Secció primera 
Compliment del contracte 
 
Clàusula 88a. Comunicació de la finalització de les obres. El contractista o el seu delegat ha de 
comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte del 
contracte. 
 
El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb els seus 
termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent d'haver-se produït la 
seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o conformitat. 
 
Clàusula 89a. Acta de recepció. L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en 
què tindrà lloc la recepció formal de les obres executades.  
 
 
Aquesta circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són imputables no 
compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva assistència. 
 
De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic director de 
l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar serà retirat per cadascun dels 
assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de l'obra a l'òrgan competent de l'Ajuntament. 
 
Si dins del termini dels 15 dies següents a la comunicació per part del contractista de l’acabament de les 
obres o del fet que estan efectuades les prestacions convingudes, el director facultatiu considera que les 
obres o les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte 
amb manifestació expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions 
necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret de fer 
constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. 
 
Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent sense perjudici 
del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui 
l'Ajuntament. 
 
Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució pertinent, 
s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el contractista. 
 
D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre les 
mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que hauran d'ésser 
corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
 
Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres. 
 
Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades  a l’expedient, l’òrgan de 
contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, fins i tot 
sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es 
produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Clàusula 90a. Termini de garantia. El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data 
en què sigui formalitzada la recepció de les obres, serà d’un (1) any. Els licitadors podran ampliar aquest 
període en les seves proposicions. 
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En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes començarà a 
comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 
 
Clàusula 91a. Medició general. El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en 
què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final de les 
obres haurà de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció. 
 
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general que efectuarà 
la direcció. Si per causes que li són imputables  no compleix aquesta obligació, no podrà exercir cap 
reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes posteriors de l'Ajuntament que es 
basin en aquest resultat. 
 
Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del replanteig, 
els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta 
de documentació que considerin necessària el director i el contractista. 
 
D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu delegat, 
en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient manifestar el contractista. 
En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. 
 
Clàusula 92a. Certificació final de les obres executades. El director formularà la certificació final de les 
obres executades aplicant el resultat de l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del 
contracte. 
 
Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un exemplar al 
contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions i/o objeccions que 
cregui oportunes. 
 
Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el qual 
emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació del contractista 
dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en relació amb el resultat i els 
detalls de la certificació final. 
 
Clàusula 93a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. Durant el termini de 
garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans del seu acabament, la direcció facultativa 
procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn 
que l’obra no es troba en perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les 
objeccions existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb 
indicació d’un termini per dur-ho a terme.  
 
Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, sense dret 
a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, aquesta circumstància 
provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes observats hagin estat esmenats a 
satisfacció de l'Ajuntament. 
 
Un cop comprovada la inexistència de defectes i transcorregut el termini de garantia, l’Ajuntament tramitarà 
la devolució de la garantia definitiva del contracte. 
 
Clàusula 94a. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del 
termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per 
part del contractista, aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a 
comptar des de la data de l’acta de recepció. 
 
Un  cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 
extingida la responsabilitat del contractista. 
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Clàusula 95a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Un cop esgotat el termini de garantia, 
i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 102 del TRLCSP. 
 
Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu pagament allò 
que preveu l’article 216 del TRLCSP. 
 
Secció segona 
Resolució del contracte 
 
Clàusula 96a. Resolució del contracte. Les causes de resolució del contracte són les que estableix 
l'article 237 del TRLCSP i també l’incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la 
clàusula 35a d’aquest plec. 
 
Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà incautada la garantia i 
haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La fixació i valoració dels 
danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta per l'Ajuntament, amb audiència prèvia del 
contractista. 
La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent i es regularà per la 
Secció 4a del Capítol I del Títol II del Llibre IV del TRLCSP. 
 
Clàusula 97a. Termini per retirar instal·lacions i equip.  Adoptada la resolució del contracte, la direcció 
fixarà amb el contractista un termini per retirar les instal·lacions i equip aportat a l’obra objecte del 
contracte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMÀFORS DEL MUNICIPI DE MANRESA  
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1.3 Relació de tipus de suport 
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1.5 Relació de quadres de comandament 
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l’enllumenat públic de Manresa. 
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2. Instal·lacions Semàfors 

2.1 Relació de cruïlles regulades amb semàfor 
amb  capçals , i tipus de reguladors de 
semàfors 

2.2 Relació de suports de les cruïlles regulades 
amb semàfor 
 

2.3 Programació de neteja dels capçals dels 
semàfors 

2.4 Programa d’inspeccions periòdiques de control 
normatiu  de les instal·lacions de semàfors 

 
Annex II      Relació de preus unitaris de sortida semàfors i obra     civil. 
Annex III        Relació d’edificis amb enllumenat exterior 
 
CAPÍTOL I 
OBJECTE I FINALITAT DEL SERVEI A PRESTAR 
 
Clàusula 1a. Objecte i finalitat del servei a prestar. El servei objecte de contractació consisteix en el 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors del municipi de Manresa. 
 
La prestació d’aquest servei té com a principal finalitat assegurar el correcte funcionament de les 
esmentades instal·lacions i conservar el nivell de servei pel qual van ser projectades, prevenint possibles 
avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, millores 
i modificacions, entre altres. 
 
De forma explícita, l’objecte del servei de manteniment integra el següent: 
 
1. Manteniment integral. Comprèn les prestacions següents: 

 
a) Manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic. Inclou els següents treballs, descrits 

en el capítol IV d’aquest plec: 
 

 Control de l'encesa, reducció i l'apagada de tots els quadres d’enllumenat públic. 

 Control de làmpades en servei. 

 Control de l'estat dels elements mecànics. 

 Reparació d'avaries. 

 Verificació dels quadres d’enllumenat públic. 

 Control normatiu. 

 Control luxomètric. 

 Anàlisi i control energètic. 

 Gestió d’un programa informàtic pel manteniment de l’enllumenat públic. 

 Elaboració i manteniment del plànol inventari base digitalitzat de la xarxa d'enllumenat públic, 
punts de llum i quadres de maniobra, així com els esquemes unifamiliars dels quadres. 

 Neteja sistemàtica de llumeneres. 

 Pintura i numeració de suports. 

 Reposició de punts de llum per col·lisions. 

 Reposició de punts de llum per vandalisme. 

 Treballs derivats pels danys produïts per tercers. 
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b) Manteniment integral de la instal·lació de semàfors. Inclou els següents treballs, segons la 
descripció que recull el capítol V d’aquest plec: 

 

 Control dels cicles horaris. 

 Control dels capçals  en servei. 

 Control de l’estat del elements mecànics. 

 Reparació d’avaries. 

 Verificació dels quadres de control dels reguladors semafòrics. 

 Control normatiu. 

 Anàlisi i control energètic. 

 Gestió d’un programa informàtic pel manteniment de les instal·lacions semafòriques. 

 Elaboració i manteniment del plànol inventari base digitalitzat de la instal·lacions semafòriques, 
càmeres i pilones  i els seus quadres de maniobra, així com els esquemes unifamiliars . 

 Neteja sistemàtica de capçals semafòrics . Pintura i numeració de suports. 

 Reposició de capçals, i suports per col·lisions i vandalisme. 

 Treballs derivats pels danys produïts per tercers. 

 Canvi sistemàtic bateries dels reguladors tipus RFL2. 
 
 
2. Treballs no inclosos en el manteniment integral de les instal·lacions d'enllumenat públic i semàfors. 
 
En aquest apartat es recullen tots els treballs no inclosos en el manteniment integral, segons les 
instruccions que donin al contractista els serveis tècnics municipals. A títol d’exemple, comprendran 
aquests treballs la  remodelació d’una petita instal·lació d’enllumenat, la substitució d’alguns punts de llum, 
actuacions puntuals, el canvi de capçals semafòrics, la substitució de reguladors semafòrics etc. També 
s’inclou en aquest apartat el canvi sistemàtic de làmpades i el manteniment correctiu d’enllumenat exterior 
de les instal·lacions municipals. 
També formaran part d’aquests treballs els relatius a la neteja d’adhesius i pintades en suports de 
llumeneres i armaris de quadres de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors. 
 
La mà d’obra d’aquests treballs quedarà inclosa dins del manteniment integral, de tal manera que el 
contractista només facturarà els preus unitaris dels materials utilitzats en els treballs.  

 
CAPÍTOL II 
ÀMBIT DEL CONTRACTE  
 
Clàusula 2a. Extensió territorial. El present contracte inclou la conservació de totes les instal·lacions 
d'enllumenat públic i semàfors, existents en el terme municipal de Manresa, de titularitat municipal o bé 
gestionades per l'Ajuntament i que es relacionen en l'inventari al qual fa referència la clàusula 4a d’aquest 
plec. També estaran incorporades dins del contracte totes les instal·lacions de naturalesa similar o anàloga 
que en el futur hagin d’entrar en funcionament com a obra nova i aquelles que per raons justificades hagin 
de ser gestionades per l'Ajuntament. 
Clàusula 3a. Acceptació de les instal·lacions actuals. L’adjudicatari contractista haurà d'acceptar les 
instal·lacions existents, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels seus 
elements. Aquesta acceptació l'obliga a mantenir els elements de tota classe instal·lats, sense que puguin 
ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat que existeixi l’autorització prèvia dels serveis tècnics muni-
cipals, la qual haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit. 
 
Clàusula 4a. Inventari base. Com annex I al plec de prescripcions tècniques s’adjunta l’inventari base 
d’instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors, que han de ser objecte de manteniment. 
 
Aquest inventari garantirà la igualtat entre les ofertes que es presentin al concurs, de tal manera que les 
proposicions hauran de ser formulades en base al seu contingut. 
 
L’adjudicatari actualitzarà mensualment l'inventari i en donarà compte a l’Ajuntament. 

 
Clàusula 5a. Instal·lacions futures. L’adjudicatari es farà càrrec de totes les instal·lacions d'enllumenat 
públic i semafòriques que l'Ajuntament realitzi o rebi de tercers. A tal efecte, abans no es formalitzi l’acta 
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de recepció de les obres que s’hagin executat, les instal·lacions hauran de ser revisades conjuntament pel 
contractista i els serveis tècnics municipals. 
 
L’adjudicatari lliurarà un informe sobre la instal·lació revisada, per tal que els serveis tècnics municipals 
puguin avaluar l’estat de la instal·lació a recepcionar. Si es detecta que la instal·lació a rebre no 
compleix la normativa vigent, els serveis tècnics municipals decidiran si han de realitzar-se obres per la 
seva adequació. 
 
Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l'empresa instal·ladora que les hagi portat a 
terme qui haurà de respondre de la reparació d'avaries i de la substitució del possible material defectuós.  
 
En qualsevol cas, l’adjudicatari queda obligat a intervenir, amb dret a ser indemnitzat per un valor 
equivalent al import dels treballs efectuats (solament els materials), quan l'empresa instal·ladora no doni 
solució a les possibles avaries dins els terminis màxims que per cada cas estableix aquest mateix plec de 
clàusules. 
 
Per altra banda, l’adjudicatari estarà obligat a fer una inspecció sistemàtica d’aquestes instal·lacions 
(conservació atenuada), com si es tractés de qualsevol altre instal·lació, durant l'any de garantia i donar 
compte a l'Ajuntament de les possibles deficiències abans que no s’exhaureixi el termini de garantia de 
l’obra.  
 
Durant l’any de garantia, l’adjudicatari estarà obligat a canviar les làmpades foses de qualsevol nou 
sector d’enllumenat públic i els capçals dels semàfors, amb un màxim del 5%. Aquesta obligació queda 
inclosa dins el manteniment integral de les instal·lacions de l’enllumenat públic i semàfors.  
En cas que se superi aquest percentatge del 5%, el cost de material que suposi el canvi no haurà de 
ser assumit pel adjudicatari, ja que serà repercutit a l’empresa que hagi realitzat la instal·lació o en el 
seu defecte serà directament assumit per l’Ajuntament. 
 
Clàusula 6a. Modificacions. Si durant la vigència del contracte l'Ajuntament considera oportú modificar 
els elements de les instal·lacions o bé s'adopten altres sistemes, l’adjudicatari quedarà obligat a acceptar 
la conservació dels mateixos, prèvia elaboració i acceptació per ambdues parts dels preus contradictoris 
dels nous materials a utilitzar que corresponguin. 
 
Si el contractista cregués oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, haurà de comunicar la 
seva petició als serveis tècnics municipals, sense el consentiment dels quals no es podran realitzar els 
esmentats canvis. 
 
 
CAPÍTOL III 
ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS 
 
Clàusula 7a. Pla bàsic de funcionament. L’adjudicatari se subjectarà al Pla de funcionament del servei 
que hagi presentat en la seva oferta. 
  
En aquest sentit, el pla bàsic de funcionament recollirà els següents aspectes: 
 

 Conjunt del personal adscrit al contracte i d'aquell que estarà disponible per cobrir les 
necessitats que es produeixin en els diferents torns 

 Relació de les categories previstes en tots els nivells amb les corresponents funcions. 

 Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control. 

 Relació de vehicles i mitjans previstos. 
 
Aquest  pla de funcionament haurà de preveure dispositius que permetin: 
 

 Variar i flexibilitzar, amb el vistiplau de l'Ajuntament, les programacions establertes segons les 
necessitats de cada moment. 

 Proporcionar totes les dades requerides per l'Ajuntament, en el temps que es determini de 
mutu acord. 
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Clàusula 8a. Personal. Es considera que el personal mínim per la gestió d’aquest contracte es el de: 
 
1 Administrativa 
1 Enginyer Tècnic  
1 Encarregat  
5 Operaris. 
 
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari disposarà del personal necessari per cobrir totes les 
exigències que es derivin de la prestació del servei contractat. Tot el personal adscrit al servei haurà de 
ser plenament operatiu en cada moment, no podent-se al·legar la realització de tasques alienes a la 
seva missió fonamental, com ara preparació o neteja de maquinària o instal·lacions, per justificar la 
manca d’operativitat. 
 
Les baixes, permisos i absències d’aquest personal, per qualsevol motiu o circumstància, i les 
vacances anuals de la plantilla hauran de cobrir-se amb personal suplent, a càrrec exclusiu de 
l’adjudicatari, de manera que, en cap moment de la prestació del servei pugui quedar reduïda la dotació 
de personal del contracte.  
 
El personal adscrit al servei objecte de contractació treballarà per compte de l’adjudicatari i haurà 
d’estar afiliat al règim general de la Seguretat Social. 
 
L’adjudicatari, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable davant del personal adscrit al 
servei objecte de contractació del compliment de la legislació que regula les relacions laborals, 
Seguretat Social, seguretat i salut en el treball i també el conveni col·lectiu que correspongui. 
 
L’adjudicatari té l’obligació ineludible de pagar al personal adscrit al servei el salari, plusos i 
indemnitzacions laborals del conveni col·lectiu aplicable, així com també realitzar les corresponents 
cotitzacions a la Seguretat Social. L’endarreriment en l’abonament de les retribucions salarials podrà 
constituir una falta molt greu del contractista. 
 
L’adjudicatari  haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l'Ajuntament, tota la informació que 
permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball. L’Ajuntament es reserva el dret 
de revisar en qualsevol moment la documentació acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari 
de les obligacions socials. A tal efecte, l’adjudicatari presentarà trimestralment el TC1 i el TC2 de la 
Seguretat Social, sempre que sigui requerit. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els aspectes següents: 
 

 Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en 
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill. 

 Uniforme: tots els operaris que estiguin realitzant treballs a les instal·lacions objecte d’aquest 
contracte han d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació. Els operaris 
hauran de disposar de roba d'hivern, d'estiu i de pluja. 

 L'empresa adjudicatària serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant 
qualsevol problema que es plantegi al respecte. 

 Estricta neteja de tots els materials emprats. 

 L’adjudicatari haurà de complir en tot moment amb la Llei sobre prevenció de riscos laborals 
vigent. 

 
En cap cas el personal adscrit al contracte no podrà realitzar treballs aliens al servei objecte de 
contractació, llevat d’aquells que excepcionalment puguin ser autoritzats pels serveis tècnics municipals. 
 
Clàusula 9a. Encarregat de contracte. L’adjudicatari haurà de nomenar un enginyer tècnic industrial 
perquè el representi davant de l’Ajuntament i actuï com a director de tots els treballs relatius al contracte, 
essent l’únic interlocutor vàlid enfront als serveis tècnics municipals. Aquest encarregat de contracte haurà 
d’assistir a les reunions que es convoquin per tractar assumptes referents a la prestació del servei. Com a 
règim general, el sistema de reunions serà el següent: 
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 Diàriament, de dilluns a divendres, despatx amb el Tècnic Municipal de Gestió Directe del 
contracte . 

 Mensualment, reunió amb el Tècnic Municipal  de Gestió Directe del contracte i amb el Cap de 
Secció de Xarxes i Eficiència Energètica. 

 
L’Ajuntament convocarà a l’empresa adjudicatària amb una setmana d’antelació per a la reunió 
mensual, comunicant  en la convocatòria els temes que es tractaran. 
 
En les reunions mensuals, l’empresa contractista haurà d’aixecar acta, indicant la relació de temes 
tractats i la seva resolució. Aquesta acta una vegada acceptada per l’Ajuntament serà signada 
posteriorment per ambdues parts. 
 
Clàusula 10a. Equips al servei del contracte. En la seva oferta, els licitadors hauran d'especificar els 
equips auxiliars i de mesura que utilitzaran en la prestació del servei, tenint en compte els requisits mínims 
fixats en aquesta clàusula. Els equips i mecanismes que es relacionin a l'oferta i siguin admesos per 
l'Ajuntament, estaran a disposició municipal sempre que siguin necessaris els seus serveis per al 
compliment de l’objecte del contracte. 
 
El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions 
pertinents. Aquest material podrà ser revisat periòdicament per l’Ajuntament a l’efecte d’assegurar que les 
inspeccions siguin el més objectives possibles. 
 
Els equips mínims que es posaran al servei del contracte seran: 
 

a) Equips mesura i control: 
 

 Mesuradors d'aïllaments i terres. 

 Tenalles volt-amperimètriques i fasiamperimètriques. 

 Voltímetre-amperímetre registrador. 

 Registradors de tensió. 

 Registradors d'intensitat. 

 Analitzador de circuits. 

 Mesurador digital de gruix de revestiments. 

 Luxòmetre mòbil per situar damunt del vehicle. 

 Localitzador d'avaries soterrades. 

 Càmera fotogràfica digital 

 Luxòmetre digital 

 Descarjadora 

 Espectròmetre 
 

b) Equips d'obra civil: 
 

 Màquines perforadores-percutores. 

 Martells demolidors. 

 Grup electrogen. 
 
Clàusula 11a. Vehicles.  L’adjudicatari adscriurà al contracte, amb efectes a la data del seu inici, tres 
vehicles de nova adquisició que hauran de reunir les característiques mínimes que s’indiquen a 
continuació: 
 

 Vehicle 1. Una furgoneta Seat Trans, Inca Van 1.9 SAI o similar, de 1869 cm
3
 i 64 CV. 

 

 Vehicle 2. Una furgoneta Seat Trans, Inca Van 1.9 SAI o similar, de 1869 cm
3
 i 64 CV. 

 

 Vehicle 3. Un camió cistella de 14.5 metres, de Tallers Velilla SL o similar, amb la tipologia 
següent: 
 

Model Movex 150TL/C 
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Altura 15 m 
Capacitat 200 Kg. 
Places: 2 
Pes: 3.5 Tm 
Pes plataforma: 1.620 Kg. 
Radi lateral: 6.10 m. 
Amvabrestant per transport i aixecament de bàculs fins a 200 kg. 

 
L’adquisició d’aquests vehicles no ha produir-se necessàriament en propietat, sinó que es poden utilitzar 
fórmules com ara l’arrendament a llarg termini (rènting) o el leasing.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar quan sigui necessari d’un camió grua per poder 
retirar/instal·lar columnes, bàculs etc. El cost de lloguer, rènting o sistema que decideixi el contractista 
estarà inclòs dins el preu del contracte. En qualsevol cas en un termini no inferior a 24 hores l’empresa 
adjudicatària haurà de disposar de l’esmentat vehicle. 
 
Els vehicles que s’adscriguin al contracte hauran de ser prèviament acceptats pels serveis municipals i 
seran usats pel servei concedit amb caràcter exclusiu. En cap cas la reparació o revisió d'un vehicle pot 
afectar el correcte funcionament del servei, per la qual cosa l'empresa adjudicatària haurà de disposar del 
material de reserva necessari per a casos d'urgència. Durant la vigència del contracte els vehicles adscrits 
a la seva prestació hauran d’estar al corrent de les inspeccions i revisions que tècnicament i normativa 
siguin preceptives. 
 
Els vehicles que s'utilitzin per a la prestació del servei adoptaran des del primer dia d'activitat els colors 
i disseny d'imatge corporativa aprovats per l’Ajuntament. Atesa la possibilitat que, de forma transitòria o 
puntual, el contractista hagués de realitzar l'activitat utilitzant vehicle/s diferents dels habituals, i per tal 
de mantenir l'esmentada imatge, l’adjudicatari procedirà també a encarregar adhesius que contemplin 
els aspectes fonamentals de l'esmentat grafisme institucional, i al seu ús en cas necessari. 
 
Els vehicles que prestin el servei hauran de complir tots els requisits que assenyali la llei de seguretat vial 
vigent, així com també anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables. Els vehicles que prestin 
el servei de nit han de tenir llumeneres d'intermitència reglamentàries que els identifiqui de lluny, i el nivell 
sònic del motor funcionant no ha de sobrepassar al límit permès per l'ordenança municipal sobre control de 
la contaminació acústica. 
 
Tots els vehicles adscrits al contracte que regula el present plec no podran ser emprats en altres treballs 
aliens al contracte ni dins ni fora del terme municipal de Manresa. L’ incompliment d’aquesta exigència serà 
considerada una infracció greu. 
 
Tots els vehicles adscrits al contracte hauran de disposar de GPS i la concessionària instal·larà un 
programa informàtic en entorn web per saber en tot moment on esta ubicats els vehicles de la concessió. 
 
Finalitzat el contracte , els vehicles adquirits en propietat  pel contractista que estiguin totalment amortitzats 
revertiran a l’Ajuntament. L’Ajuntament també podrà optar discrecionalment per adquirir els vehicles 
pendents d’amortització, abonant al contractista l’import pendent  d’amortitzar.  
 
Clàusula 12a. Comunicacions . El contractista es comunicarà amb l’Ajuntament mitjançant telèfons fix i  
mòbils i haurà de disposar com a mínim dels següents aparells:  
 

Una telèfon fix a la seu central. 
Un telèfon mòbil  per l’encarregat. 
Un telèfon mòbil per a cada una de les parelles de treball. 
Un telèfon mòbil pel personal de guàrdia. 

 
Els costos derivats de la telefonia seran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
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Clàusula 13a. Estoc de recanvis. Amb la finalitat d’assegurar el correcte funcionament del servei 
contractat i garantir els terminis indicats en aquest plec, l’adjudicatari estarà obligat a tenir en el seu 
magatzem un estoc de materials suficient per poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi. 
 
Clàusula 14a. Local. L’adjudicatari haurà de comptar amb un local dins del terme municipal de Manresa 
que tindrà la funció d'emmagatzemar en el seu interior l’estoc de materials necessaris pel funcionament 
del servei i farà de garatge pels vehicles i altres equips adscrits al contracte. 
 
El local haurà de disposar d'un espai que serveixi de taller i banc de proves, amb les eines 
corresponents i tindrà la superfície suficient per encabir les oficines que resultin necessàries i disposarà 
de telèfon amb contestador automàtic, fax, adreça electrònica. 
 
L’adjudicatari haurà de mantenir l’actual comunicació amb el quadres d’enllumenat públic amb GSM o 
millorar el sistema de forma que l’Ajuntament es pugui segui comunicant amb els quadres. El cost 
d’aquestes comunicacions aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
En  cas d’incorporar-se nous sectors d’enllumenat públic i per tant  quadres al servei, el cost de la 
comunicació amb els mateixos també estarà inclòs. 
 
Les esmentades instal·lacions hauran d'entrar en funcionament en el moment d'iniciar la prestació del 
servei i hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal. 
 
Clàusula 15a. Informatització i gestió administrativa del servei. L’adjudicatari  haurà de comptar amb 
uns mitjans informàtics que permetin gestionar tota la informació de comunicats amb l'Ajuntament, així com 
l' inventari i moviment d’altes i baixes que es produeixin en els elements a mantenir. 
 
En aquest sentit, la Informatització que haurà d’assumir l’adjudicatari estarà subjecta al compliment de les 
obligacions següents: 
 
1. Informatització de l’adjudicatari. Serà imprescindible que la gestió del magatzem i les comandes estigui 

informatitzada. 
 
2. Informatització del servei. L’adjudicatari haurà de disposar en un termini inferior a tres mesos (donat que 

l’anterior adjudicatari facilitarà tota la informació del programa de gestió actual), comptats des del inici 
del contracte, de l’inventari informatitzat de les instal·lacions existents al municipi, el qual es 
confeccionarà a partir de les dades subministrades per aquest Ajuntament i per l’anterior adjudicatari.  

 
3. Característiques mínimes del programa de gestió integral del servei objecte de manteniment. 

Bàsicament, el programa de gestió haurà de treballar amb dues bases de dades, una gràfica, amb 
el plànol de la ciutat on hi haurà tots els elements objecte d’aquest contracte i una altre amb fitxes, 
on hi hagi la descripció dels elements. 

 

Entre les dues bases hi haurà d’haver un lligam, per tal de poder incloure en cada un dels elements 
l’historial d’avaries, accidents, canvis massius etc. 

 

Aquest programa haurà d’estar en entorn web 

 

Els elements mínims que haurà d’incloure la base gràfica seran els següents: 

 

Enllumenat públic 

 

Quadres de comandament  

Suports 

Lluminàries 
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Arquetes 

Canalitzacions  

Línies elèctriques (aèries/soterrades) 

Conversions Aeri/Soterrat 

 

Semàfors 

 

Reguladors  

Suports 

Capçals 

Arquetes 

Canalitzacions 

Línies elèctriques 

 

Cada element inclòs en la base gràfica haurà de tenir una fitxa amb totes les seves dades i haurà 
de ser possible l’enllaç dels comunicats d’avaries amb cadascun dels diferents elements. La base 
gràfica també haurà de disposar d’un arxiu fotogràfic que contingui cada un dels diferents elements 
i concretament una foto per a cada un dels elements referenciats. 

Aquest nou programa de gestió haurà de tenir la possibilitat d’importar i exportar totes les dades 
gràfiques i alfanumèriques amb els formats que s’indiquen a continuació: 

 

 Dades alfanumèriques:   Base de dades ACCESS 
   Base de dades ORACLE 

 Dades gràfiques:  ESRI SHAPEFILE 
AUTOCAD 

4. Programes complementaris pel funcionament del servei.  

Actualment l’Ajuntament disposa d’altres programes complementaris pel correcte funcionament del 
servei i que son els que s’indiquen a continuació. 

 CITIGIS 

 DMELEC versió Reglament 1973 

 DMELEC versió Reglament 2003 

 AUTOCAD  

 SIE Sistema d’informació Energètica 
  
L’adjudicatària  haurà d’instal·lar tant a l’Ajuntament com a les seves oficines els  programes 
anteriorment indicats amb les seves actualitzacions. 

 

El nou programa de gestió haurà de preveure l’enllaç amb tots els programes indicats anteriorment. 

 

L’Ajuntament facilitarà tota la informació que disposa a l’empresa adjudicatària: 

AUTOCAD 

 plànols de planta del diferents sectors d’enllumenat públic i semàfors. 

 esquemes unifilars elèctrics de les instal·lacions objecte de contractació. 
EXCEL 
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fitxers varis : cens de làmpades, cens de quadres, lectures comptadors etc. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment (modificacions, ampliacions etc..) de tots 
aquests arxius i crear-ne de nous quan s’incorporin nous sectors. 

 

El manteniment del programa de gestió integral  del servei objecte de contractació serà responsabilitat de 
l’adjudicatari i s'efectuarà mitjançant els processos d'altes, baixes i modificacions de les instal·lacions, la 
introducció de deteccions i reparacions d'avaries que es produeixin i la introducció dels processos 
programats com canvi de làmpades, neteja de lluminàries, revisions de quadres, etc. que es realitzin.  

 
El programa haurà de ser capaç d'emetre com a mínim els següents tipus de llistats i informes: 
 
Llistats i informes dels elements unitaris d’instal·lació, en funció dels següents paràmetres: 
 

Enllumenat públic: 
 

Llistat de quadres de comandament, discriminant segons el tipus: amb reductor de flux, 
amb urbilux, amb secelelux, amb Urbiastros, control amb reactància de doble nivell, 
amb control de limitat/permanent i tot permanent. 

Llistat de revisions periòdiques de quadres de comandament. 
Llistat d’inspeccions d’una entitat col·laboradora de les administracions. 
Llistat de suport, discriminant si és metàl·lic (galvanitzats, pintats color gris plata, pintats 

color gris oxiron), de formigó, de fusta, de plàstic, columnes, bàculs, fundició, braços, 
postecillos etc. i per estat bo, regular, dolent i molt dolent. 

Llistat de lluminàries, amb reactància exterior, interior, per obertes, tancades i dins de 
tancades amb grup òptic hermètic o accessible, per marques. 

Llistat de reactàncies 
Llistat de làmpades per tipus, marques i potències i per sectors. 
Llistat de comunicats per elements, per dates, per barris, per resolts, per pendents, per 

font d’inici. 
Llistat d’arquetes 
Llistat de canvis sistemàtics de làmpades  
Llistat de neteja de lluminàries. 
Llistats de conversions aeri/soterrat. 

 
Semàfors: 

 
Llistat de reguladors, discriminant models i tipus. 
Llistat de suports indicant si el seu estat és bo, regular, dolent o molt dolent, 
Llistat de capçals indicant si l’estat  és bo, regular, dolent o molt dolent. 
Llistat de neteja sistemàtica de capçals. 
Llistat de semàfors que disposen d’avisador acústic per invidents. 
 

 
I tots aquells llistats que resultin necessaris a criteri dels Serveis Tècnics Municipals  
 
Quan es realitzi un nova instal·lació d’enllumenat públic o semàfors,  els serveis tècnics municipals 
lliuraran a l’adjudicatari, amb format paper i/o en suport informàtic, tota la informació necessària per 
introduir la nova instal·lació en el programa integral de gestió. En cas de que l’empresa que hagi realitat 
la nova instal·lació no aporti a l’Ajuntament els plànols amb AUTOCAD i els arxius de càlcul de línies 
amb el programa DMELEC, l’empresa adjudicatària haurà d’incorporar en la base de dades els plànols 
amb AUTOCAD i els arxius DMELEC. El termini per l’entrada de les dades en el programa es 
determinarà cada vegada entre el contractista i els serveis tècnics municipals. 
 
L’adjudicatària transmetrà als serveis tècnics municipals amb una periodicitat  semestral, els elements 
gràfics juntament amb la seva informació alfanumèrica per tal de que l’Ajuntament els pugui incorporar al 
seu sistema d’informació geogràfica. El format en que s’entregaran les dades serà ESRI ShapeFile o 
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qualsevol altre que permeti fer la incorporació al SIG municipal, previ acord amb els serveis tècnics. Els 
elements que es transmetran inclouran com a mínim els indicats com a inclosos en la base gràfica. 
 
5 Integració amb SENTILO 
 
L’Ajuntament de Manresa disposa d’una plataforma SENTILO per a la recepció i tractament d’informació 
provinent de diferents sensors i aplicacions. 
SENTILO és la peça de l'arquitectura que aïlla les aplicacions que es desenvolupen per explotar la 
informació "generada per la ciutat" per una banda, i la capa de sensors desplegats a tota la ciutat per 
recollir i difondre aquesta informació, per una altra. 
Per aquest motiu els possibles sensors i actuadors inclosos en les instal·lacions d’enllumenat públic i 
semàfors hauran de ser compatibles i integrar-se amb SENTILO, així com les dades generades pels 
sistemes de control. 
L’enviament d’informació a la plataforma SENTILO de l’Ajuntament es fa mitjançant crides a una API 
oberta tipus REST. 
El següent enllaç conté documentació i exemples de la utilització d’aquesta API: 
http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome 
 
L’adjudicatari serà responsable de la introducció de totes les dades i de la instal·lació a l'Ajuntament dels 
programes informàtics necessaris. 
 
6 Memòria tècnica d’explotació 
 
L’adjudicatària transmetrà als serveis tècnics municipals amb una periodicitat  trimestral, una memòria 
tècnica d’explotació, en la que s’indicarà, com a mínim: 
 

 Evolució de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors 

 Indicadors tècnics i d’economia de l’enllumenat públic i semàfors 

 Indicadors de qualitat del servei de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors 
 
Aquests informes seran trimestrals i acumulatius i per tant l’informe del quart trimestre inclourà les dades 
d’un any. 
 
S’haurà de presentar una proposta de  model de memòria tècnica d’explotació. 
 
Clàusula 16a. Serveis de guàrdia, urgència i emergència. L’adjudicatari posarà a disposició de 
l’Ajuntament un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per poder 
atendre les urgències que afectin el servei objecte de contractació. Aquesta disponibilitat comportarà 
també la utilització dels mitjans i materials necessaris per procedir a la seva reparació provisional o 
definitiva. 
 
A tal efecte, l’adjudicatari disposarà d’un  telèfon mòbil de guàrdia, tal com s’indica en la clàusula 
12a.Comunicacions 
 
Les situacions d’urgència és qualificaran de manera diferent, en funció de la prestació a la qual afectin: 
 

 Enllumenat públic: En l’enllumenat públic es consideraran urgències les avaries que afectin a 
més de 10 punts de llum d'un mateix vial, les que afectin a més del 30% d'un sector o aquelles 
que suposin risc d'accident per a persones i béns. 

 

 Instal·lacions semafòriques. En el cas instal·lacions semafòriques, totes les avaries tindran la 
consideració d’urgents. Llevat de l’avaria d’un capçal que estigui duplicat.  

 
La mà d’obra del personal de servei de guàrdia i urgència anirà inclosa dins dels costos de 
manteniment integral. 
 
En cas de que l’Ajuntament decreti l’estat d’emergència en qualsevol dels seus nivells, l’adjudicatari 
facilitarà tots els mitjans que siguin necessaris per atendre la demanda necessària. 
 

http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome
http://www.sentilo.io/xwiki/bin/view/APIDocs/WebHome
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Clàusula 17a. Danys causats per tercers. Les reparacions/reposicions degudes a danys produïts per 
tercers, es faran d'acord amb les següents condicions: 
 

 Si els danys poden resultar perillosos per a persones o béns, l’adjudicatari actuarà de 
forma immediata per evitar o eliminar el perill. 
Posteriorment, comunicarà a l'Ajuntament l'actuació realitzada i esperarà dels serveis 
tècnics municipals l'autorització per procedir, si cal, a la reparació definitiva. 

 

 Si els danys causats no comporten perill, s'esperarà l'autorització dels serveis tècnics 
municipals per procedir a la reparació o substitució dels elements danyats. 

 

 Si els responsables municipals ho consideren convenient, demanaran a l'empresa 
adjudicatària concessionària que presenti un pressupost del material necessari per a la 
realització dels treballs. 

  

 Si el causant dels danys és conegut, la pròpia adjudicatària en nom de l’Ajuntament podrà  
presentar la reclamació corresponent i cobrarà directament del causant del dany.   

 
CAPÍTOL IV 
MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Clàusula 18a. Objecte del servei. El manteniment integral de l’enllumenat públic té per objecte: 
 

 Localitzar incorreccions en l’estat de les instal·lacions i procedir a reparar-les. 

 Mantenir les instal·lacions dins del nivell de funcionament pel qual van ser dissenyades i reduir 
al mínim les operacions no programades i el manteniment correctiu. 

 
Els treballs inclosos dins d'aquest servei són: 
 

Control de l'encesa, reducció i l'apagada de tots els quadres d’enllumenat públic. 
Control de làmpades en servei. 
Control de l'estat dels elements mecànics. 
Reparació d'avaries. 
Verificació dels quadres d’enllumenat públic. 
Control normatiu 
Control luxomètric. 
Anàlisi i control energètic. 
Gestió d’un programa informàtic pel manteniment de l’enllumenat públic. 
Elaboració i manteniment del plànol inventari base digitalitzat de la xarxa  
d’enllumenat públic, punts de llum , suports, arquetes, canalitzacions, línies 
elèctriques i  quadres de maniobra, així com els esquemes unifilars dels quadres. 
Manteniment dels arxius informàtics i càlcul caigudes de tensió dels diferents sectors. 
Neteja sistemàtica de llumeneres. 
Reposició de punts de llum per col·lisions 
Reposició de punts de llum per vandalisme 
Treballs derivats pels danys produïts per tercers. 
 

Per la correcta realització d'aquestes operacions, l’adjudicatari haurà de comptar amb la suficient dotació, 
qualitativa i quantitativa, de personal i maquinària. 
 
Tots els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment i si 
calgués canviar-los, l’adjudicatari haurà de sol·licitar autorització per escrit, justificant-ne la necessitat. 
 
Clàusula 19a. Forma de prestació. La prestació del servei de manteniment integral de l’enllumenat públic 
es realitzarà segons el sistema d’organització que hagi formulat l’adjudicatari en la seva oferta, sempre que 
aquest sistema hagi estat acceptat per l’Ajuntament en l’acord d’adjudicació i es subjecti als requisits 
mínims fixats en el present capítol. 
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Clàusula 20a. Control de l'horari d'encesa, reducció i apagada de tots els quadres d’enllumenat 
públic. L’adjudicatari serà responsable de l'encesa, la reducció i apagada de les instal·lacions, d’acord 
amb els horaris especificats pels serveis tècnics municipals, mantenint els paràmetres en els valors adients 
i una vegada al mes controlar que aquests paràmetres siguin els prefixats, indicant les possibles 
desviacions. 
 
El control de l'encesa, reducció i apagada es realitzarà en tots els quadres com a mínim un cop al mes. En 
els quadres telegestionats , aquest control serà setmanal i s’aprofitarà per bolcar totes les dades 
emmagatzemades en l’Urbilux per incloure-les dins del programa de control, i en la setmana següent 
aquestes dades s’instal·laran en el programa de gestió de l’Ajuntament. 
 
Les alarmes detectades pels quadres telegestionats a mes d’avisar al personal de guàrdia mitjançant el 
programa de gestió instal·lat a la  delegació de l’adjudicatari, haurà d’enviar les mateixes al programa 
de gestió CITIGIS, instal·lat a l’Ajuntament de Manresa. 
 
El cost de consum de totes les connexions als quadres telegestionats, incloent-hi les que pugui fer 
l’Ajuntament, anirà a càrrec de l’adjudicatari i estarà inclòs dins del manteniment integral. 
 
Els serveis tècnics municipals es reservaran el dret, per raons d'estalvi energètic, de fixar horaris de 
funcionament i d'establir regulacions de fluix de les làmpades, que hauran de ser acceptats pel contractista, 
el qual posarà a disposició el personal necessari per fer aquestes modificacions. 
 
Clàusula 21a. Control de làmpades en servei. Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant 
les hores de funcionament com a mínim cada 7 dies hàbils en període d’hivern del 30 d’octubre al 30 de 
març i 1 cop cada 12 dies hàbils del 30 de març al 30 d’octubre. A més d'aquesta inspecció sistemàtica, 
l’adjudicatari realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin ordenades per l'Ajuntament. 
 
Els resultats de les inspeccions generals figuraran al comunicat periòdic que l’adjudicatari lliurarà als 
serveis tècnics municipals cada trimestre. 
 
A fi i efecte que la inspecció pugui ser supervisada per l'Ajuntament, l’adjudicatari haurà de comunicar 
l'organització d'inspeccions i actuacions detallant el personal, vehicles a utilitzar, recorreguts i temps 
previstos. Els serveis tècnics municipals donaran la seva aprovació incloent les variacions que creguin 
oportunes.  
En el cas de que l’adjudicatari faci alguna modificació, haurà de comunicar-la el dia següent al que s'hagi 
produït, indicant-ne el motiu. 
 
Els serveis tècnics municipals en funció de les renovacions dels sectors d’enllumenat públic podran 
demanar al contractista els canvis oportuns del recorreguts. 
 
Clàusula 22a. Control de l'estat dels elements mecànics. Serà obligació de l’adjudicatari , tant la 
reposició d’elements que manquin (portes, cubetes, barrets etc.), com la reparació de danys i desperfectes 
i l’eliminació de lligams afegits, que afectin a la seguretat, funcionament o aspecte dels elements mecànics 
que suporten els  punts de llum.  Es tindrà  especial cura en la revisió de les bases dels elements per veure 
si ha començat els procés d’oxidació, quan es detecti i es vegi que nomes es un procés incipient es 
procedirà de la següent  forma: 
 

 Repicar la base del suport fins arribar a la pletina del mateix. 

 Pintar la columna fins a l’alçada d’un metre amb pintura antiorins i antioxidació 

 Reposar el paviment corresponent. 
 
El cost d’aquesta operació o el canvi del suport metàl·lic quan l’oxidació sigui molt profunda es certificarà 
mensualment, tenint en compte que la ma d’obra ja esta inclosa  
 
Clàusula 23a. Reparació d'avaries. L’adjudicatari estarà obligat a la reparació de totes les avaries que es 
produeixin en les instal·lacions. 
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Quan es tracti de les avaries que s’indiquen a continuació, la seva reparació o substitució, si cal, es 
considerarà inclosa dins del preu del manteniment integral, inclosos els treballs d’obra civil i altres ajudes 
necessàries en cada actuació: 
 

Avaries elèctriques dels elements de les instal·lacions  
Avaries mecàniques dels elements de les instal·lacions  
Avaries de línies aèries. 
Avaries de línies soterrades. 
Avaries del quadre de maniobra. 
Substitució de  reguladors en capçalera avariats. 
 

En el cas dels reguladors en capçalera, l’empresa adjudicatària podrà tenir un contracte de 
manteniment extern. Quan un reductor de flux en capçalera es by - pass, l’empresa adjudicatària tindrà 
un termini de 48 hores pel solucionar l’avaria que ha provocat el by-pass. En cas contrari, es 
descomptaran de la certificació el consum derivat d’aquesta situació. 
 
Es considerarà termini de reparació d’una avaria, el temps transcorregut entre la detecció de l’avaria i la 
seva resolució. S’estableixen els següents terminis màxims de reparació d’avaries: 
 

 Un sol punt de llum,  quaranta-vuit (48) hores, comptant dies hàbils. 

 Si l’avaria afecta a 1/3 de tot un sector (mínim una línia d’un quadre de comandament), el temps 
de resposta serà de tres (3) hores a comptar des de l’avís. 

 Si l’avaria suposa un risc d’accident, dues (2) hores. 

 Les avaries en el sistema de control centralitzat es resoldran en vint-i-quatre (24) hores. 
 

Quan per raons justificades no sigui possible complir aquests terminis de reparació, l’adjudicatari es 
posarà en contacte amb els serveis tècnics municipals i determinarà conjuntament amb ells un nou 
termini. 
 
L'adjudicatària remetrà diàriament la informació dels comunicats d'avaries, indicant les seves causes, la 
data de reparació així com la data de reparació prevista per aquelles que no van ser reparades "in situ".  
 
El contractista estarà obligat a senyalitzar la via pública, d'acord amb les ordenances i reglaments en vigor, 
o segons les instruccions que rebi per part de l’Ajuntament, essent de la seva exclusiva responsabilitat els 
danys i perjudicis que puguin derivar-se  per incompliment d'aquesta obligació. 
 
Clàusula 24a. Verificació dels sectors d’enllumenat públic. És responsabilitat del contractista la 
verificació de les característiques elèctriques i mecàniques dels sectors de l’enllumenat públic. Aquesta 
verificació tindrà una periodicitat anual i aquesta inclourà: 
 

 Totes les mesures elèctriques del quadre de control i de les línies elèctriques. 

 La verificació de suports, lluminàries, arquetes i tots eles elements del sector. 
 
L’adjudicatari haurà de presentar una proposta de model de verificació. 
 
Es renovarà cada any el full de verificació i si es necessari es canviarà l’esquema unifilar i el plànol de 
planta amb els punts de llum i la secció dels conductors. En el full de verificació hi haurà de constar la 
data en què s'ha realitzat la inspecció i l’operari/s que l’hagin realitzat.  
 
L’adjudicatari lliurarà al mes de gener la programació anual d’aquestes verificacions i a la reunió mensual 
aportarà la programació dia a dia del mes següent per tal de que conjuntament amb  als serveis tècnics 
municipals s’aprovi la llista dels sectors d’enllumenat públic a verificar. 
 
En cas de que por motius aliens no es pugui complir amb el calendari pactat, el concessionari tornarà a 
presentar el calendari amb les modificacions realitzades per així saber en tot moment en quin sector de la 
ciutat s’està treballant. 
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S’haurà d’establir un sistema de comunicació amb els Serveis tècnics i el 010 per saber en tot moment en 
quin sector de la ciutat s’està treballant, ja que les verificacions es fan en horari diürn i les llums enceses 
durant el dia , genera queixes dels ciutadans.  
 
També serà obligació de l’adjudicatari posar un rètol en el quadre de comandament del sector,  indicant 
que s’està fer el manteniment  de verificació de les instal·lacions. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte es el del consum energètic i per tant serà obligació del concessionari 
d’anotar la lectura del comptador elèctric abans de posar en marxa el quadre i una vegada acabada la 
verificació amb les línies elèctriques activades. 
 
Al final del 1er any del contracte l’adjudicatari haurà de facilitar un resum del consum i cost  energètic  que 
ha representat la verificació de cada un dels sectors.  
 
Quan l’adjudicatari detecti elements elèctrics i/o mecàniques que s’hagin de reparar i/o substituir ho farà en 
la mesura del possible llavors i si no es pot fer s’haurà de programar perquè ho executi un altre equip. 
S’haurà de passar informe als serveis tècnics amb el costos certificables segons les especificacions del 
Plec.  
 
A partir d’aquestes verificacions una vegada solucionats els possibles defectes l’adjudicatari realitzarà un 
certificat degudament signat en el que s’indicaran les possibles deficiències que no es poden solucionar 
dins de l’àmbit de la concessió i que serien objecte d’un projecte de mes abast.  
 
Es passarà copia d’aquest certificat a l’alcalde per la seva signatura com a representant  legal de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic.  
 
Clàusula  25a. Control normatiu. L’adjudicatari encarregarà a una Entitat d’Inspecció i Control (EIC, en 
endavant), les tasques d’inspecció de les instal·lacions que siguin necessàries, en compliment de la 
Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-05 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat 
per Reial decret 842/2002, de 2 d’agost. Aniran a càrrec de l’adjudicatari les taxes que es derivin 
d’aquestes inspeccions, així com també la tramitació i aportació de tota la documentació necessària. 
 
Anualment es revisaran les instal·lacions en la quantia que correspongui, d’acord amb el Reglament 
electrotècnic per a la baixa tensió i les Ordres de desplegament que dicti el Departament d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya. De cada revisió l’EIC emetrà la preceptiva acta de comprovació, una còpia 
de la qual es facilitarà als serveis tècnics municipals. 
 
En l’annex 1 apartat 1.7 s’adjunta relació de les inspeccions a realitzar cada any  considerant una 
durada màxima de la concessió de 6 anys. 
 
En cas que l’acta resulti positiva i sense defectes, s’anotaran les dades identificatives de la revisió en la 
base de dades. Si l’acta contempla algun tipus de defecte menor o que sigui esmenable mitjançant 
actuacions de manteniment, del tipus correcció de connexions alienes, adequació de quadres o punts 
de llums, i altres similars, l’adjudicatari efectuarà les correccions que siguin necessàries per deixar la 
instal·lació en condicions i donarà resposta a l’ EIC informant que ja s’han corregit les deficiències 
observades. 
 
En cas que l’acta de comprovació plantegi la necessitat d’actuacions de major quantia, com ara 
renovació de xarxes, suports o quadres de comandament, es facilitarà informe als serveis tècnics. 
 
Els serveis tècnics municipals disposen d’un Pla d’adequació per etapes de renovació de les 
instal·lacions d’enllumenat públic (PAE) que servirà perquè l’adjudicatària, prèvia la seva actualització, 
pugui actuar en la resolució d’actes de comprovació de les EIC o bé en reformes d’algunes 
instal·lacions. 
 
Per tant, aquest Pla d’adequació de les instal·lacions de l’enllumenat públic  actuarà com Pla Director 
de les instal·lacions d’enllumenat públic. 
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En un termini  d’un any  des  de l’inici del contracte, l’adjudicatari haurà de tenir elaborat un nou Pla 
d’adequació per etapes de renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic, el qual estigui adaptat a 
la normativa que s’indica a continuació: 
 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 
d’agost. 

 

 Llei del Parlament de Catalunya 6/2001, de 31 de maig, sobre ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 

 Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Segons DECRET 
190/2015, de 25 d’agost de 2015. 

 

 Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementaries EA-01 a Ea-07. Segons el Real decret 
1890/2008 de 14 de novembre de 2008 

 
L’Ajuntament aportarà a l‘empresa contractista una copia de totes les actes realitzades davant d’una 
EIC, així com una copia en format digital del actual PAE.  
 
Clàusula 26a. Control luxomètric. El sistema de mesurament d’ il·luminàncies es muntarà sobre un 
vehicle, a l’efecte que permeti elaborar de manera ràpida i eficaç un mapa d’ il·luminàncies a l’eix de la 
calçada. Els licitadors indicaran en les seves ofertes la descripció del funcionament d’aquest sistema de 
mesura. Les interdistàncies entre dos valors registrats no superaran els tres metres en cap cas, i hauran de 
restar perfectament definides la situació i disposició dels punts de llum. 
 
En cas de carrers en dobles sentit s’hauran de ver dues lectures luxomètriques una cada sentit de la marxa 
i fer la mitja dels dos valors. 
 
Per a cada instal·lació es definirà una zona o zones tipus, sobre les quals es faran com a mínim estudis 
periòdics d' il·luminàncies a petició dels Serveis Tècnics.  
Es defineix com a zona tipus aquella superfície de vial compresa per un eix transversal que passi pel punt 
de llum i un altre que travessi el punt mig entre dos punts de llum i que la seva alçada d'implantació, 
amplada de calçada, i tipus de lluminària i potència de llum siguin representatius almenys, a un 10% dels 
punts adscrits a una instal·lació. 
 
El contractista prepararà en el termini d’un any comptat des de l’inici del contracte, un plànol luxomètric 
de la ciutat en el qual s’indicarà el nivell mig de cada carrer, la uniformitat mitja i extrema, així com tots 
els aspectes que  s’indiquen en els reglaments: 
 

 Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Segons DECRET 
190/2015, de 25 d’agost de 2015 

 Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementaries EA-01 a Ea-07. Segons el Real decret 
1890/2008 de 14 de novembre de 2008 

 

Amb aquestes dades i segons el reglaments esmentats , l’empresa adjudicatària farà un altre plànol  amb 
nivells mitjos teòrics de cada un dels carrers de la ciutat i un tercer plànol amb el diferencial tant en positiu 
com en negatiu del nivells reals respecte dels teòrics. 

A partir d’aquests tres plànols l’empresa contractista haurà de fer un estudi tècnic econòmic per poder 
complir amb el nivells teòrics i aquest estudi haurà d’anar lligat amb el Pla d’adequació per etapes indicat 
anteriorment. 
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A partir del segon any de la contracta , l’adjudicatari haurà de realitzar dues  lectures anuals luxomètriques 
de tots els sectors d’enllumenat públic en cada una d’elles es fa un recorregut a plena potència i l’altre a 
potencia reduir. 

A requeriment del Serveis Tècnic Municipals l’adjudicatari estarà obligat a realitzar les lectures 
luxomètriques i/o espectromètriques que es considerin necessàries. 

 
Clàusula 27a. Anàlisi i control energètic. Mensualment es farà la lectura dels comptadors elèctrics i, 
en el cas dels quadres amb Urbilux o Citilux, es compararà amb la lectura d’aquests últims. 
 
Les esmentades lectures s’hauran adjuntar en format electrònic  mensualment , segons el model que 
l’adjudicatari i els serveis tècnics municipals considerin per poder comparar les dades recollides amb 
les existents a la base de dades del programa de gestió de rebuts. 
 
L’Ajuntament aportarà a l’adjudicatari mensualment i en suport informàtic els rebuts amb els consums 
dels quadres d’enllumenat  públic perquè el contractista pugui fer a partir de les seves pròpies lectures 
un report mensual amb les desviacions de consums teòrics i reals i les desviacions per errors de 
comptatge. 
 
Tal com s’indica en la clàusula  15a. Informatització i gestió administrativa del servei, la concessionària 
haurà de disposar del programa SIE o GEMWEB per a la gestió dels subministraments elèctrics de 
l’enllumenat públic. 
El protocol que s’haurà de seguir serà el següent: 
 

 L’Ajuntament rep l’arxiu o arxius informàtics de la companyia comercialitzadora. 

 Immediatament s’adjunten aquest arxius a l’adjudicatari. 

 La concessionària enviarà les lectures mensuals a l’empresa que gestiona el SIE o el 
GEMWEB. 

 En un termini d’una setmana la concessionària haurà d’enviar llistat de les alarmes detectades 
en la facturació (aquestes alarmes seran definides juntament amb el Serveis Tècnics). 

 
Actualment l’Ajuntament de Manresa disposa d’un sistema de gestió energètica d’acord amb la norma 
UNE-ISO 50001-2011 emparat pel certificat de l’empresa concessionària actual per l’activitat “ 
Prestació de Serveis de Conservació, manteniment i instal·lació d’enllumenat exterior”. 
 
L’adjudicatari haurà de seguir prestant aquest servei de gestió energètica.  
 
Clàusula 28a. Elaboració i manteniment del plànol inventari base digitalitzat de la xarxa 
d’enllumenat públic. L’adjudicatari elaborarà, en el termini màxim de sis mesos comptats des del inici del 
contracte, una nova base cartogràfica d'inventari de tota la xarxa d'enllumenat públic. En aquesta base hi 
hauran de constar  a mínim els següents elements: 
 

 Punts de llum (suport i lluminària cada un amb el seu número de codi). 

 Quadres de maniobra d’enllumenat públic (amb el seu número de codi). 

 Línies elèctriques, amb indicació de seccions i tipus de cable. 

 Arquetes i recorreguts dels tubulars amb indicació de si ha més d’un tub i diàmetre i 
característiques del mateix, tant en vorera com en calçada. 

 Conversions aeri/soterrat 
 

Serà necessari definir clarament els diferents sectors, segons l’apartat 1.5 (Relació de quadres de 
comandament) de l’annex I d’aquest plec, amb indicació de cada sector mitjançant colors diferenciats. 
  
Els elements hauran d'estar digitalitzats amb precisió equivalent a la base facilitada per l'Ajuntament. 
 
Els elements d'aquesta base cartogràfica aniran lligats amb una base de dades de l'històric d'actuacions de 
cada element.  
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Les dades de noves instal·lacions recepcionades i de modificacions de les existents s’aniran incloent a 
l’inventari, en el termini màxim d’un mes des del lliurament de la informació per part de l’Ajuntament a 
l’adjudicatari. 
 
També s’inclouran a la base els esquemes unifilars dels quadres de comandament d’enllumenat públic i 
els esquemes unifilars de cada sector. Aquests esquemes s’hauran de realitzar amb el programa 
informàtic Dmelec o semblant pel càlcul de les caigudes de tensió de les línies, incloent línies amb 
seccions i làmpades amb potències.  
  
L'adjudicatari estarà obligat a mantenir al dia, durant tot el període de vigència del contracte, tant la 
informació cartogràfica com l'alfanumèrica associada. Així com els programes informàtics associats. 
 
L'Ajuntament lliurarà a l'adjudicatari la base cartogràfica digitalitzada de la ciutat així com la informació de 
què disposa en l’actualitat,  de la qual podrà fer ús aquest últim únicament i exclusiva pels fins que derivin 
del compliment del present contracte. 
 
Clàusula 29a. Neteja general de llumeneres. La neteja de llumeneres està previst realitzar-la quan es 
porti a terme el canvi sistemàtic de làmpades, definit en la clàusula 54a d’aquest plec. Donat que hi ha 
alguns sectors amb algunes lluminàries amb tecnologia LED i donat que no es substituirà el LED,  en 
aquestes lluminàries també es farà la neteja exterior de la mateixa. 
 
La neteja de les llumeneres abastarà l’exterior de totes les lluminàries i l'interior de les lluminàries 
obertes. Les llumeneres que disposin de grup òptic segellat, només s’hauran de netejar exteriorment. A 
l’apartat  1.2 de l’annex I s’indica el tipus i quantitat de lluminàries que hi ha. 
 
La neteja es realitzarà segons la següent metodologia: 
 

Lluminària esfèrica tipus bola amb reflector de vidre premsat o altres materials: 
 

Netejar la part interior amb sabó líquid i fregar-la amb una esponja, i aclarir amb aigua. 
 

Lluminària d’alumini oberta tipus “cassola” sense grup òptic: 
 

Netejar la part interior amb sabó especial per alumini i fregar amb fregall per alumini i aclarir amb 
aigua. 

 
Lluminària amb grup òptic accessible: 

Netejar el reflector d’alumini amb sabó especial per alumini i la cubeta, tant si és de vidre com d’un 
altre material, amb sabó per vidres i aclarir amb aigua. 

 
Lluminàries amb grup òptic tancat: 

 
Neteja el vidre pla de la cara exterior i també l’interior si aquest és accessible amb sabó especial 
per vidre.  

 
L’adjudicatari podrà presentar altres alternatives de neteja per millorar el manteniment. 
 
Clàusula 30a. Pintura i numeració de suports. A l’apartat 1.4 de l’annex I d’aquest plec hi ha relacionats 
els suports metàl·lics pintats que existeixen a l’inici del contracte, amb indicació sobre el color del suport: 
blanc, gris, gris plata o bé oxiron. 
 
Aquests suports pintats de color blanc gris, gris plata i color oxiron, es repintaran en funció del seu estat 
i per tant el cost d’aquesta operació  s’haurà d’incloure dins del manteniment integral de l’enllumenat 
públic. 
 
La pintura i imprimació utilitzades hauran de ser de primera qualitat i adequades al tipus de suport emprat. 
El color serà l'assenyalat pels serveis tècnics municipals. 
 
Els licitadors proposaran el procediment a seguir per pintar cada tipus de suport. 
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Quan es realitzi l'operació de pintura s'haurà de tornar a col·locar en el suport el/s número/s de punt/s de 
llum que sosté. 
 
Clàusula 31a. Reposició d’elements d’enllumenat públic per col·lisions. La reposició d’elements 
d’enllumenat públic per col·lisions s’haurà de realitzar per part de l’adjudicatari en qualsevol cas. La mà 
d’obra necessària per a la reposició d’aquets elements, quedarà inclosa dins el manteniment integral de les 
instal·lacions d’enllumenat públic. El material i obra civil necessaris per a la reposició es certificarà en 
funció dels preus corresponents als treballs no planificables i  imprevistos a què fa referència la 50a. 
d’aquest plec. 
 
Tal com s’indica en la clàusula 17a. Danys causats per tercers, si el causant de la col·lisió és conegut, la 
pròpia adjudicatària en nom de l’Ajuntament podrà  presentar la reclamació corresponent i cobrarà 
directament del causant del dany.  
 
En qualsevol cas, cada trimestre l’empresa concessionària haurà de presentar copia dels pressupostos 
presentats per a cada un dels danys produïts per tercers separant el cost del material i de la ma d’obra. 
 
Clàusula 32a. Reposició d’elements d’enllumenat públic per vandalisme. La reposició d’elements 
d’enllumenat públic per danys com a conseqüència d’actes de vandalisme s’haurà de realitzar per part de 
l’adjudicatària. La mà d’obra necessària per a la reposició d’aquests elements quedarà inclosa dins el 
manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic.  El material necessari per a la reposició es 
certificarà en funció dels preus corresponents als treballs no inclosos en el manteniment integral, 
imprevistos i canvi sistemàtic de làmpades a què fa referència la clàusula 51a. d’aquest plec. 
 
Clàusula 33a. Treballs derivats dels danys produïts per tercers. L’adjudicatari estarà obligat a reparar 
les avaries produïdes per tercers com  ara empreses de serveis, particulars etc. 
 
La mà d’obra per aquests treballs anirà inclosa dins el manteniment integral i a banda es certificarà l’obra 
civil i el material necessari per a la reparació de l’avaria quant no se sàpiga el causant del dany. 
 
Tal com s’indica en la clàusula 17a. Danys causats per tercers, si el causant dels danys és conegut, la 
pròpia adjudicatària en nom de l’Ajuntament podrà  presentar la reclamació corresponent i cobrarà 
directament del causant del dany.  
 
En qualsevol cas, cada trimestre l’empresa concessionària haurà de presentar copia dels pressupostos 
presentats per a cada un dels danys produïts per tercers.  

 
CAPÍTOL V 
MANTENIMENT INTEGRAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS 
 
Clàusula 34a. Objecte del servei. El manteniment integral de la instal·lació de semàfors té per objecte: 
 

 Localitzar incorreccions en l’estat de les instal·lacions i procedir a reparar-les. 

 Mantenir les instal·lacions dins del nivell de funcionament pel qual van ser dissenyades i reduir al 
mínim les operacions no programades. 

 
Els treballs inclosos dins d'aquest servei són: 
 

Control dels cicles horaris de tots el reguladors 
Control i substitució de capçals led i elements auditius dels semàfors per 
invidents en servei 
Control de l'estat dels elements mecànics. 
Reparació d'avaries. 
Verificació dels quadres de control dels semàfors. 
Control normatiu 
Anàlisi i control energètic. 
Gestió d’un programa informàtic pel manteniment dels semàfors. 
Elaboració i manteniment del plànol inventari base digitalitzat de la xarxa de 
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semàfors, capçals, suports, arquetes, canalitzacions, línies elèctriques i quadres de maniobra, així com 
els esquemes unifilars dels quadres. 

Neteja sistemàtica de capçals semafòrics. Pintura i numeració de suports. 
Reposició de capçals i suports per col·lisions 
Reposició de capçals i suports per vandalisme 
Treballs derivats pels danys produïts per tercers. 

 
Per la correcta realització d'aquestes operacions, l’adjudicatari haurà de comptar amb la suficient dotació, 
qualitativa i quantitativa, de personal i maquinària. 
 
Tots els components utilitzats seran de les mateixes característiques que els instal·lats inicialment.  
 
Transcorregut el segon  any de vigència del contracte, i en el cas que l’Ajuntament decideixi contractar la 
creació i gestió d’un Centre integrat de Control de Trànsit, podrà en qualsevol moment acordar la resolució 
parcial del contracte pel que respecte a totes les prestacions de manteniment integral de la instal·lació de 
semàfors que preveu el present Capítol. L’Ajuntament haurà de notificar fefaentment al contractista  
l’exercici d’aquesta opció amb tres mesos d’antelació. 
 
Clàusula 35a. Forma de prestació. La prestació del servei de manteniment integral de la instal·lació de 
semàfors es realitzarà segons el sistema d’organització que hagi formulat l’adjudicatari en la seva oferta, 
sempre que aquest sistema hagi estat per l’Ajuntament en l’acord d’adjudicació i se subjecti als requisits 
mínims fixats en el present capítol. 
 
Clàusula 36a. Control de la programació semafòrica. L’adjudicatari serà responsable de l’estat correcte 
de les programacions semafòriques (plans de tràfic, coordinacions d’ona verda, diagrames de fases, 
incompatibilitats, etc.) dels cicles horaris de tots els reguladors semafòrics inclosos en el contracte. 
Qualsevol canvi d’aquests paràmetres en aquests cicles s’haurà de fer prèvia autorització dels serveis 
tècnics municipals de la Secció de Mobilitat.   
 
El control de la programació semafòrica dels cicles horaris es realitzarà cada mes  i haurà d’aportar una 
registre dels mateixos en format electrònic. 
 
La revisió de les programacions semafòriques es realitzarà cada dues setmanes de forma habitual per als 
reguladors sincronitzats amb cable i d’una setmana per als sincronitzats per rellotge i de dues setmanes 
per als reguladors no sincronitzats. També es revisaran en qualsevol moment que es detecti una possible 
incidència ja sigui per part dels propis treballadors o per comunicació dels serveis tècnics municipals. 
S’haurà de aportar aquesta programació en format informàtic.  
 
S’haurà de tenir molta cura en la comprovació d’aquells reguladors que porten un sistema de sincronisme 
per tal de que no hi hagi cap tipus de variació i per tant en aquest cas es farà una comprovació setmanal.  
 
Els Serveis Tècnics Municipals de la Secció de Mobilitat  podran demanar a  l’empresa concessionària tots 
aquells canvis de la programació dels cicles horaris del reguladors semafòrics que es considerin 
necessaris per a la millora de la mobilitat ja sigui de forma permanent o de forma provisional, actuacions 
que formaran part del contracte. 
 
Dintre de la informació d’inventari l’adjudicatari esta obligat a disposar de diagrames de fases amb data 
d’implantació o modificació, plans de trànsit i horaris d’implantació, amb suport paper i amb suport 
informàtic, de totes i cadascuna de les cruïlles 
 
Clàusula 37a. Control i substitució de capçals led i elements auditius dels semàfors per 
invidents en servei. Totes els capçals hauran de ser inspeccionats com a mínim un cop al mes. A més 
d'aquesta inspecció sistemàtica, l’adjudicatari realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin 
ordenades pels Serveis Tècnic Municipals. 
 
Quant un capçal tingui un 20% des leds fosos s’haurà de canviar el capçal sense cap cost per 
l’Ajuntament. 
 
S’haurà de presentar un model de full de control dels capçals amb el % de leds fosos. 
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Quant s’avariï un element auditiu d’un semàfor per invidents s’haurà de preparar o substituir sense cap 
cost per l’Ajuntament.  
 
Clàusula 38a. Control de l'estat dels elements mecànics.. Serà obligació de l’adjudicatari , tant la 
reposició d’elements que manquin (portes, cubetes, barrets etc.), com la reparació de danys i desperfectes 
i l’eliminació de lligams afegits, que afectin a la seguretat, funcionament o aspecte dels elements mecànics 
que suporten els capçals semafòrics.  Es tindrà  especial cura en la revisió de les bases dels elements per 
veure si ha començat el procés d’oxidació, quant es detecti i es vegi que nomes es un procés incipient es 
procedirà de la següent  forma: 
 

 Repicar la base del suport fins arribar a la pletina del mateix. 

 Pintar la columna fins a l’alçada d’un metre amb pintura antiorins i antioxidació 

 Reposar el paviment corresponent. 
 
El cost d’aquesta operació o el canvi del suport metàl·lic quan l’oxidació sigui molt profunda es certificarà 
mensualment, tenint en compte que la ma d’obra ja esta inclosa  
 
Clàusula 39a. Reparació d'avaries. L’adjudicatari estarà obligat a la reparació de totes les avaries que es 
produeixin en les instal·lacions semafòriques 
 
Quan es tracti de les avaries que s’indiquen a continuació, la seva reparació o substitució es considerarà 
inclosa dins del preu del manteniment integral, inclosos els treballs d’obra civil i altres ajudes necessàries 
en cada actuació: 
 

Avaries elèctriques dels elements de les instal·lacions semafòriques   
Avaries mecàniques dels elements de les instal·lacions semafòriques  
Avaries de línies soterrades. 
Avaries del quadre de maniobra i/o regulador semafòric. 

 
Les avaries dels semàfors sempre tindran la consideració d'urgents i s'estableix un termini màxim de dues 
(2) hores per la seva reparació, moment a partir del qual s'haurà de justificar convenientment qualsevol 
demora per tal de no incórrer en infracció objecte de sanció. 
 
La detecció de qualsevol avaria que per la seva reparació obligui a deixar fora de servei un semàfor, 
comporta l'obligació d'informar i avisar abans a la Policia Local, per tal que aquest Cos adopti les mesures 
d'adequades per regular el trànsit.  
 
Quan per raons justificades no sigui possible complir aquests terminis de reparació, l’adjudicatari es posarà 
en contacte amb els serveis tècnics municipals i determinarà conjuntament amb ells un nou termini. 
 
L'adjudicatari remetrà diàriament la informació dels comunicats d'avaries, indicant les seves causes, la data 
de reparació així com la data de reparació prevista per aquelles que no van ser reparades "in situ".  
 
L’adjudicatari estarà obligat a senyalitzar la via pública, d'acord amb les ordenances i reglaments en vigor, 
o segons les instruccions que rebi per part de l’Ajuntament, essent de la seva exclusiva responsabilitat els 
danys i perjudicis que puguin derivar-se  per incompliment d'aquesta obligació. 
 
Clàusula 40a. Verificació de les cruïlles semafòriques. És responsabilitat de l’adjudicatari la verificació 
de les característiques elèctriques i mecàniques de cada una de les cruïlles semafòriques controlades per 
un regulador.  Aquesta verificació tindrà una periodicitat anual i aquesta inclourà: 
 

 Totes les mesures elèctriques del quadre de control i de les línies elèctriques. 

 La verificació de suports, capçals, arquetes i tots els elements de la cruílla. 
 
L’adjudicatari haurà de presentar una proposta de model de verificació. 
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Es renovarà cada any el full de verificació i si es necessari es canviarà l’esquema unifilar i el plànol de 
planta amb la ubicació dels capçals i la secció dels conductors. En el full de verificació hi haurà de 
constar la data en què s'ha realitzat la inspecció i l’operari/s que l’hagin realitzat.  
 
L’adjudicatari lliurarà al mes de gener la programació anual d’aquestes verificacions i a la reunió mensual 
aportarà la programació dia a dia del mes següent per tal de que conjuntament amb  als serveis tècnics 
municipals s’aprovi la llista de les cruïlles a verificar. 
 
En cas de que por motius de aliens no es pugui complir amb el calendari pactat, el concessionari tornarà a 
presentar el calendari amb les modificacions realitzades per així saber en tot moment en quina cruïlla  de la 
ciutat s’està treballant. 
 
S’haurà d’establir un sistema de comunicació amb els Serveis tècnics i el 010 per que saber en tot moment 
en quina cruïlla de la ciutat s’està treballant, per possibles incidències en el trànsit i per tant la Policia Local 
també  haurà d’estar al corrent d’aquestes verificacions.  
 
Clàusula 41a. Control normatiu. L’adjudicatari, en totes aquelles actuacions que facin referència al 
control normatiu de les instal·lacions de semàfors, aplicarà els criteris ja establerts en la clàusula 25a 
d’aquest plec de prescripcions tècniques, que fa referència al control normatiu de les instal·lacions 
d’enllumenat públic.  
  
Clàusula 42a. Anàlisi i control energètic. L’adjudicatari, en totes aquelles actuacions que facin referència 
a Anàlisis i control energètic de les instal·lacions de semàfors, aplicarà els criteris ja establerts en la 
clàusula 27a d’aquest plec de prescripcions tècniques, que fa referència al control energètic en les 
instal·lacions d’enllumenat públic amb excepció de l’aplicació de la Norma UNE-ISO 50001-2011. 
 
Clàusula 43a. Elaboració i manteniment del plànol inventari base digitalitzat de la instal·lació de 
semàfors. L’adjudicatari elaborarà, en el termini màxim de sis mesos comptats des de l’inici del contracte, 
una nova base cartogràfica d'inventari de tota la xarxa de semàfors de la ciutat. En aquesta base hi hauran 
de constar com a mínim els elements següents: 
 

Suports i capçals (amb el seu número de codi). 
Quadres de maniobra de semàfors (amb el seu número de codi). 
Línies elèctriques, amb indicació de seccions i tipus de cable. 
Arquetes i recorreguts dels tubulars, tant en vorera com en calçada. 
 

Els elements han d'estar digitalitzats amb precisió equivalent a la base facilitada per l'Ajuntament. Els 
elements d'aquesta base cartogràfica aniran associats a una base de dades de l'històric d'actuacions de 
cada element.  
 
Les dades de noves instal·lacions recepcionades i de modificacions de les existents s’aniran incloent a 
l’inventari, en el termini màxim d’un mes des del lliurament de la informació per part de l’Ajuntament a 
l’adjudicatari. 
 
També s’inclouran els esquemes unifilars dels quadres de comandament de semàfors de cada sector, que 
incorporaran línies amb seccions i leds amb potències. 
   
L'adjudicatari estarà obligat a mantenir al dia, durant tot el període de vigència del contracte, tant la 
informació cartogràfica com l'alfanumèrica associada. 
 
L'Ajuntament lliurarà a l'adjudicatari la base cartogràfica digitalitzada de la ciutat així com la informació de 
què disposa en l’actualitat,  de la qual podrà fer ús aquest últim únicament i exclusiva pels fins que derivin 
del compliment del present contracte. 
 
Clàusula 44a. Neteja sistemàtica de capçals semafòrics. Pintura i numeració de suports. La neteja 
dels capçals semafòrics està previst realitzar-la cada tres anys . A l’apartat 2.3 de l’annex I d’aquest plec es 
recull la Programació de neteja dels capçals semafòrics, la qual s’ha d’entendre sens perjudici de la facultat 
municipal d’acordar o no la pròrroga del contracte un cop transcorregut el termini inicial de 4 anys. 
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La neteja dels capçals inclourà tot el capçal, tant la part exterior com la zona on esta ubicada el vidre 
reflector. La neteja es realitzarà segons la següent metodologia: neteja amb sabó especial que no ralli la 
zona dels reflectors i amb sabó normal la resta del capçal. Tanmateix, el contractista podrà definir en la 
seva oferta una altra metodologia de treball que consideri més oportuna, sempre que no afecti a la 
durabilitat dels elements a netejar. 
 
Al mateix temps que es realitzi la neteja, es portarà terme una comprovació visual d’ancoratge entre el 
capçal i el suport així com dels seus reflectors.  
 
Quant a la pintura dels suports, a l’apartat 2.2 de l’annex I d’aquest plec s’indiquen els diferents tipus de 
suports existents: poliester, pintats i galvanitzats. Aquests suports es repintaran en funció del seu estat i 
per tant el cost d’aquestes operacions està inclòs  dins del manteniment integral de la instal·lació de 
semàfors. 
 
La pintura i imprimació utilitzades hauran de ser de primera qualitat i adequades al tipus de suport 
emprat. El color serà l'assenyalat pels serveis tècnics municipals. 
 
Clàusula 45a. Reposició dels elements d’instal·lacions semafòriques per col·lisions. La reposició 
dels  elements d’instal·lacions semafòriques per col·lisions, s’haurà de realitzar per part de 
l’adjudicatari, en qualsevol cas. La mà d’obra corresponent a aquests treballs anirà inclosa dins el 
manteniment integral i a banda es certificarà l’obra civil i el material necessari per a la reparació de 
l’avaria d’acord amb els preus previstos per als treballs no inclosos en el manteniment integral. 
 
Tal com s’indica en la clàusula 17a. Danys causats per tercers, si el causant de la col·lisió és conegut, 
l’adjudicatari en nom de l’Ajuntament podrà  presentar la reclamació corresponent i cobrarà directament del 
causant del dany.  
 
En qualsevol cas, cada trimestre l’empresa adjudicatària  haurà de presentar copia dels pressupostos 
presentats per a cada un dels danys produïts per tercers. separant el cost del material i de la ma d’obra. 
 
Clàusula 46a. Reposició dels elements d’instal·lacions semafòriques per vandalisme. La reposició 
dels  elements d’instal·lacions semafòriques per danys provinents d’actes de vandalisme s’hauran de 
realitzar per part de l’empresa adjudicatària en qualsevol cas. La mà d’obra corresponent a aquests 
treballs anirà inclosa dins el manteniment integral i a banda es certificarà l’obra civil i el material 
necessari per a la reparació de l’avaria, d’acord amb els preus aplicables als treballs no panificables i 
imprevistos. 
 
Clàusula 47a. Treballs derivats dels danys produïts per tercers. L’adjudicatari estarà obligat a reparar 
les avaries produïdes per tercers com per exemple, empreses de serveis, particulars etc. La mà d’obra 
corresponent a aquests treballs anirà inclosa dins el manteniment integral i a banda es certificarà l’obra 
civil i el material necessari per a la reparació de l’avaria, d’acord amb els preus aplicables als treballs 
no panificables i imprevistos. 
 
Tal com s’indica en la clàusula 17a. Danys causats per tercers, si el causant dels danys és conegut, la 
pròpia concessionària en nom de l’Ajuntament podrà  presentar la reclamació corresponent i cobrarà 
directament del causant del dany.  
 
En qualsevol cas, cada trimestre l’empresa concessionària haurà de presentar copia dels pressupostos 
presentats per a cada un dels danys produïts per tercers.  
 
 
CAPÍTOL VI 
RÈGIM DE PREUS APLICABLE AL MANTENIMENT INTEGRAL 
 
Clàusula 48a. Preu global del servei de manteniment integral. El servei de manteniment integral, per a 
la primera anualitat, previst en els capítols IV i V d’aquest plec de prescripcions tècniques, tindrà un preu 
global màxim de quatre-cents seixanta-cinc mil vuit-cents sis euros amb setanta-tres cèntims (465.806,73 
€), IVA no inclòs, i un IVA de noranta-set mil vuit-cents dinou euros amb quaranta-un cèntims (97.819,41 
€). 
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Dins aquest preu global hi ha inclosos tots els treballs i prestacions que formen part del manteniment 
integral previst en els capítols IV i V d’aquest plec, els materials emprats, així com el cost de la mà d’obra 
imputable als treballs no panificables i imprevistos. També hi ha incorporats els treballs necessaris per 
realitzar la inspecció de les noves instal·lacions que s’adscriguin al contracte durant el transcurs de l’any de 
garantia (conservació atenuada). 
 
Clàusula 49a. Preus unitaris del servei de manteniment integral. Als efectes de poder repercutir 
econòmicament en el preu del contracte les modificacions que tingui l’inventari base previst a la clàusula 4a 
d’aquest plec, l’Ajuntament estableix un conjunt de preus unitaris per cadascun dels conceptes que 
s’indiquen a continuació, aquets preus porten incorporats els conceptes de despeses generals, benefici 
industrial i Impost sobre el valor afegit. 
 

Preu unitari per làmpada:            45,51 € 
Preu unitari per regulador semafòric:  1.595,17 € 

 
Aquests preus unitaris, que tenen el caràcter de màxims i no poden ser superats pels licitadors en les 
seves ofertes. 
 
Sobre aquest preus unitaris s’aplicarà el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi formulat en la 
seva oferta econòmica relativa al manteniment integral de les instal·lacions objecte del Servei. 
 
 
CAPÍTOL VII 
TREBALLS NO INCLOSOS EN EL MANTENIMENT INTEGRAL RELACIONATS AMB 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES. 
 
Clàusula 50a. Objecte del servei. La prestació d'aquest servei té com objecte la realització dels treballs 
relacionats amb l'enllumenat públic i semaforització, que hauran de ser realitzats pel  contractista dins dels 
límits i preus del contracte i que no corresponen a les prestacions derivades del manteniment integral 
previstes als capítols IV i V d’aquest plec.  
 
Aquests treballs podran generar-se per decisió dels serveis tècnics, a proposta del contractista o com a 
conseqüència de les inspeccions obligatòries. En tots els casos, el contractista presentarà als serveis 
tècnics municipals un pressupost dels treballs per la seva aprovació. 
 
La mà d’obra dels treballs  no inclosos en el manteniment integral, canvi sistemàtic de làmpades i 
imprevistos quedarà inclosa dins del manteniment integral i només es facturarà els preus unitaris dels 
materials utilitzats  i de serveis auxiliars d’obra civil.  
 
Quant a aquests preus, s’aplicaran aquells que hagi proposat el licitador en la seva oferta, en base als 
paràmetres següents: 
 

En relació amb els materials , es tindran en compte els preus vigents en cada moment de 
TARIFEC,  sobre els quals els licitadors podran fer baixa segons la relació indicada en el plec 
prescripcions administratives.  

 
Si es tracta de materials no inclosos dins de TARIFEC , s’aplicaran els preus oficials de venda al 

públic que hagin aprovat el fabricant del respectiu producte, sobre els quals els licitadors 
aplicaran la baixa segons la relació de materials indicada en el PPA . 

 
Pel que fa els preus unitaris d’unitats d’obra civil, com ara: metre lineal de rasa,reposició de vorera, 

daus de formigó, formació d’arquetes, etc., en l’annex II hi ha una relació de preu base d’obra 
civil. Els licitadors podran fe baixa sobre aquets preus i les condicions de les mateixes 
s’indiquen en el plec de prescripcions administratives.  

 
Pel que fa els preus unitaris de semàfors , com ara: regulador de tràfic, capçals i suports  en 
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l’annex II hi ha una relació de preus base semàfors. Els licitadors podran fe baixa sobre aquets 
preus i les condicions de les mateixes s’indiquen en el plec de prescripcions administratives.  

 
Cal indicar que en aquests preus nomes si haurà de carregar  el 13% de  
despeses generals, el 6% de benefici industrial i  l’IVA vigent en cada  
moment i que a data d’aquest plec es del 21% 

 
En cas d’haver-se d’aplicar un preu que no figuri en l’annex II, l’Ajuntament aprovarà l’oportú preu 
contradictori prenent com a base els preus contractuals. 
 
L'abonament es realitzarà una vegada finalitzats els treballs, incloent l'import corresponent dins la 
certificació mensual. 
 
La prestació del servei de treballs no inclosos en el manteniment Integral  comprèn els següents aspectes: 
 

 Remodelació  de petites instal·lacions obsoletes d’enllumenat públic, semàfors i fonts 
públiques. 

 Adequació de les instal·lacions a la normativa vigent. 

 Actuacions puntuals.  

 Canvi sistemàtic de làmpades instal·lacions enllumenat públic 
  
Clàusula 51a. Remodelació d’instal·lacions obsoletes. Quan, segons criteri dels serveis tècnics 
municipals, l'estat d'una instal·lació aconselli ser renovada, totalment o parcial, aquesta podrà efectuar-se 
d'acord amb el pressupost elaborat per l’adjudicatària, el qual prèviament haurà d'estar aprovat pels serveis 
tècnics municipals. 
 
Clàusula 52a. Adequació de les instal·lacions a la normativa vigent. Es consideren treballs inclosos en 
aquest apartat aquells que es generen com a resultat de les inspeccions que realitza el Departament de 
Treball i Indústria  de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les Entitats d'Inspecció i Control. 
 
Aquests treballs van encaminats fonamentalment a dotar les instal·lacions dels nivells de seguretat que 
exigeix la normativa vigent, independentment del que fos preceptiu en el moment de la seva 
inauguració. 
 
Tal com s’indica en les clàusules 25a i 41a d’aquest plec, en relació amb el control normatiu, el 
contractista està obligat a realitzar les inspeccions periòdiques mitjançant encàrrec a una EIC. 
 
Clàusula 53a. Actuacions puntuals. Dins les actuacions puntuals, s’inclouen treballs com ara:  
 

 Substitució i/o millora d’un quadre d’enllumenat públic. 

 Substitució de reguladors semafòrics 

 Instal·lació de reguladors de flux en capçalera. 

 Substitució de rellotges astronòmics tipus SECLELUX o URBUILUX per reguladors del tipus 
CITILUX 

 Retirada, reposició i desplaçament de punts de llum. 

 Altres actuacions que els serveis tècnics municipals considerin necessàries. 
 

Aquestes operacions es realitzaran tant per iniciativa municipal com per petició de tercers, prèvia 
autorització dels serveis tècnics municipals. 
 
Clàusula 54a. Canvi sistemàtic de làmpades instal·lacions enllumenat públic. La reposició general de 
làmpades està previst realitzar-la cada 2 anys per a les làmpades fluorescents, 3 anys per les làmpades 
d’halogenurs metàl·lics i  cada  5 anys  per a les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, per les 
làmpades amb tecnologia LED no hi ha previst dins d’aquest contracte cap canvi sistemàtic. A l’apartat 1.6 
de l’annex I d’aquest plec s’indica el Programa del canvi sistemàtic de làmpades de l’enllumenat públic, el 
qual s’ha d’entendre sens perjudici de la facultat municipal d’acordar o no la pròrroga del contracte un cop 
transcorregut el termini inicial de 4 anys. 
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Quant al tipus de làmpada a substituir, en principi es podran instal·lar làmpades de les mateixes 
característiques que les instal·lades en allò relatiu a potència i tipus (Ovoide-Tubular), a excepció de les 
làmpades de VSAP que hauran de ser del tipus d’alta eficiència. 
  
Prèviament a la reposició general, es dipositarà a l'Ajuntament una mostra de les làmpades a instal·lar, per 
tal que els serveis tècnics puguin realitzar totes les proves que creguin convenients. 
 
Les làmpades substituïdes s’hauran d’embalar i traslladar per mitjà d’un transport homologat a la planta 
de tractament ubicada al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort. 
 
En la mateixa operació de canvi de làmpades, s’efectuarà una inspecció visual de l’estat dels elements 
plàstics i juntes estanquitat, i en cas que alguna d’elles estigui malmesa, aquest element s’haurà de 
substituir. 
 
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de poder modificar el calendari de substitució de làmpades en 
funció de les necessitats del Servei. 
 
Clàusula 55a. Manteniment correctiu d’enllumenat exterior d’instal·lacions  municipals.  
 
L’Adjudicatari estarà obligat al manteniment correctiu del enllumenat exterior d’instal·lacions municipals, 
bàsicament les instal·lacions esportives, patis i façanes d’escoles i d’altres edificis. 
 
En l’annex III hi ha la relació d’aquestes instal·lacions amb la tipologia de la il·luminació i l’alçada màxima 
dels projectors i/o llumeneres instal·lades. 
L’adjudicatari esta obligat ha tenir un mínim de recanvis de la tipologia d’iluminació del edificis municipals. 
 
Donat que nomes es un manteniment correctiu o sigui canvi de làmpades i/o reparació d’equips quant 
s’espatllin, l’adjudicatari no tindrà cap responsabilitat com a instal·lador d’aquestes instal·lacions, nomes de 
les pròpies de fer les tasques de manteniment correctiu. 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
 
3.1.2  Aprovar, si escau, l’expedient de contractació del subministrament de tres (3) 

vehicles tipus furgoneta, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 4 de juliol de 
2017, que es transcriu a continuació 
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“Antecedents 
 

I. El Cap de Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials ha emès un 
informe proposta per tal de contractar el subministrament de tres (3) vehicles tipus 
furgoneta compacta, altrament dit ‘tipus industrial lleuger’, mitjançant la modalitat 
d’arrendament a llarg termini. 
 

II. Les dades bàsiques del contracte són les següents: 
 

 Objecte 
 
Subministrament de tres (3) vehicles tipus furgoneta compacta, altrament dit 
‘tipus industrial lleuger’, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini. 
 

 Durada del contracte 
 
El contracte tindrà una durada de cinc anys (60 mensualitats). 
La data d’inici del contracte es fixarà en l’Acta de recepció de vehicle, que 
s’estendrà en el moment del seu lliurament, amb la conformitat del contractista i 
l’Ajuntament de Manresa. 
 

 Pressupost anual i valor estimat del contracte 
 
El pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte és de (57.273 €) 
cinquanta-set mil dos-cents setanta-tres euros IVA no inclòs. Amb una quota 
mensual de 954,55 € IVA no inclòs. 
 

 

BASE TIPUS IVA 
QUOTA 

MENSUAL        
IVA inclòs 

QUOTA 
ANUAL                    

IVA inclòs 

60 
QUOTES 
IVA inclòs 

60 
QUOTES 

IVA no 
inclòs 

Vehicle               
(3 unitats) 474,55 € 21% 99,66 € 574,21 € 6.890,47 € 

34.452,33 
€ 

28.473,00 
€ 

Altres 
serveis 210,00 € 21% 44,10 € 254,10 € 3.049,20 € 

15.246,00 
€ 

12.600,00 
€ 

Assegurança 
270,00 € 0% 0,00 € 270,00 € 3.240,00 € 

16.200,00 
€ 

16.200,00 
€ 

Total 
954,55 €   143,76 € 1.098,31 € 

13.179,67 
€ 

65.898,33 
€ 

57.273,00 
€ 

 
*Altres serveis: manteniment, reparacions, canvi de pneumàtics... 
 

III. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe jurídic, en data 7 de juliol 
de 2017, en què conclou que l’expedient de contractació s’adequa, quant als seus 
aspectes jurídics, a la legislació vigent en matèria de contractació pública. 

 
 
Consideracions jurídiques 
 

1. Naturalesa jurídica del contracte. Aquest contracte té naturalesa jurídica 
administrativa, com a contracte de subministrament, d’acord amb el que estableix 
l’article 19.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP, en 
endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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2. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l’article 109 del 

TRLCSP, l’expedient comprèn la documentació constitutiva dels actes preparatoris i 
previs a l’aprovació de l’expedient de contractació. Aquesta documentació la 
configuren els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 

 
 El règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació vigent. Els plecs de 
 clàusules administratives i prescripcions tècniques són específics per  aquest 
contracte, i no li és aplicable cap plec de clàusules generals.  

 
Abans de l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques per l’òrgan de contractació, és preceptiu que  emetin informe el Secretari i 
la Interventora de la Corporació, de conformitat  amb l’article 114 Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria  de règim local, aprovat per Reial decret 
legislatiu 781/1986 i la Disposició addicional segona, apartat 8 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 

 
Els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques regulen els aspectes 
que prescriuen els articles 67 i 68 del RGLCAP. 

 
3. Procediment i forma d’adjudicació. El procediment d’adjudicació per procediment obert 

que estableix el plec de clàusules administratives és aplicable al contracte amb 
subjecció a l’article 157 i següents del TRLCSP. 
De conformitat amb l’article 150 del TRLCSP, el plec de clàusules administratives 
estableix els criteris de valoració de les ofertes. 
 
Es tracta d’un expedient de contractació obert, amb un valor estimat del contracte 

inferior a 60.000€. L’anunci de licitació és publicarà en el Perfil del contractant de 

l’Ajuntament de Manresa (www.ajmanresa.cat) i a la Plataforma de contractació 

pública electrònica VORTALgov  www.vortalgov.es., durant un termini de 15 dies 

naturals, comptats des  de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil, de 

conformitat  amb l’article 142 i 159.2 del TRLCSP. 

 
4. Òrgan municipal competent. Per raó de la durada, l’òrgan competent per a l’adopció de 

l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació és el Ple de la Corporació, en la 
seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional 
segona del TRLCSP. 

 
Tanmateix, per acord de data 30 de juny de 2015, publicat en el BOPB en data 22 de 
juliol de 2015, l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat a la Junta de Govern 
Local. 

 
Per tot això, com a Regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, proposo a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que 
regiran la contractació del subministrament de tres (3) vehicles tipus furgoneta compacta, 
mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i la despesa del contracte en qüestió, amb un 

http://www.ajmanresa.cat/
http://www.vortalgov.es/
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pressupost de licitació i un valor estimat del contracte de cinquanta-set mil dos-cents setanta-
tres euros IVA no inclòs (57.273 €), a adjudicar mitjançant procediment obert, aplicades les 
circumstàncies previstes a l’article 157 i següents del TRLCSP. 
 
TERCER. Convocar el procediment obert, mitjançant anunci a publicar en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Manresa (¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. a la 
Plataforma de contractació pública electrònica VORTALgov www.vortalgov.es de conformitat 
amb l’article 142 del TRLCSP.” 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE TRES (3) VEHICLES TIPUS FURGONETA PER AL SERVEI DE 
PROJECTES URBANS I INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

 
CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1a. Objecte del contracte. L’objecte de la present licitació és el subministrament de tres (3) 
vehicles tipus furgoneta compacta, altrament dit ‘tipus industrial lleuger’, mitjançant la modalitat 
d’arrendament a llarg termini. 
 
Els vehicles es lliuraran logotipats amb els vinils de la Unitat de Manteniment (sostre en color groc, 
lateral inferior en color vermell i logo de l’Ajuntament i de la Unitat de Manteniment). 
 
L’adquisició d’aquests nous vehicles sorgeix de la necessitat d’ampliar el parc mòbil de la Unitat de 
Manteniment i dotar-lo de més efectius a l’hora de realitzar tasques de manteniment de la via pública i 
desplaçar-se per la ciutat de Manresa; i de la necessitat urgent de donar de baixa el mateix nombre de 
vehicles de la brigada municipal, que a dia d’avui presenta un grau de deteriorament tant important que 
els fa obsolets. 
 
Les prestacions tècniques mínimes dels vehicles es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  
La codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió 
Europea és 34136100-0 Camionetes lleugeres, segons preveu el reglament (CE) núm. 213/2008 de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007. 
 
Clàusula 2a. Naturalesa jurídica i legislació aplicable. Aquest contracte té naturalesa jurídica 
administrativa, com a contracte de subministrament, d’acord amb el que estableix l’article 19.1 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant), aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques, serà 
d’aplicació la normativa següent:  

a. Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

contractació pública, per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

b. Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació. 

c. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 

contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant), en el seu contingut bàsic determinat a la 

seva disposició final segona.  

d. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes 

del sector públic.  

e. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP, en 

http://www.vortalgov.es/
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endavant), aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tots aquells aspectes de 

desenvolupament bàsic que no s’oposin al TRLCSP.  

f. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril.  

g. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

h. Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica. 

i. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

j. Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.  

k. TRLCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.  

l. Altres disposicions administratives aplicables.  

m. En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.  
 
Clàusula 3a. Durada del contracte. El contracte tindrà una durada de cinc anys (60 mensualitats). 
 
La data d’inici del contracte es fixarà en l’Acta de recepció de cadascun dels vehicles, que s’estendrà 
en el moment del seu lliurament, amb la conformitat del contractista i l’Ajuntament de Manresa. 
 
Clàusula 4a. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte. El pressupost màxim de licitació i 
valor estimat del contracte és de (57.273 €) cinquanta-set mil dos-cents setanta-tres euros IVA no 
inclòs. Amb una quota mensual de 954,55 € IVA no inclòs. 
 
 

 

BASE TIPUS IVA 
QUOTA 

MENSUAL        
IVA inclòs 

QUOTA 
ANUAL                    

IVA inclòs 

60 
QUOTES 
IVA inclòs 

60 
QUOTES 

IVA no 
inclòs 

Vehicle               
(3 unitats) 474,55 € 21% 99,66 € 574,21 € 6.890,47 € 34.452,33 € 28.473,00 € 

Altres 
serveis 210,00 € 21% 44,10 € 254,10 € 3.049,20 € 15.246,00 € 12.600,00 € 

Assegurança 270,00 € 0% 0,00 € 270,00 € 3.240,00 € 16.200,00 € 16.200,00 € 

Total 954,55 €   143,76 € 1.098,31 € 13.179,67 € 65.898,33 € 57.273,00 € 

 
*Altres serveis: manteniment, reparacions, canvi de pneumàtics... 
 
Clàusula 5a. Disponibilitat pressupostària. A la partida 17 1533.204.00 de l'estat de despeses del 
Pressupost municipal per a l'exercici 2017, existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre 
les obligacions econòmiques de l'Ajuntament en relació amb aquest contracte, per aquest any. 
 
Així mateix, pel que fa a la resta d’exercicis de vigència del contracte, l'Ajuntament de Manresa es 
compromet a consignar pressupostàriament crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que 
origini. 
 
Clàusula 6a. Jurisdicció competent. Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues parts 
queden sotmeses expressament a la legislació de contractes del sector públic i les seves disposicions 
de desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest 
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via 
administrativa i seran immediatament executius.  
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En contra d’ells, es podrà interposar recurs de reposició i contenciós administratiu, de conformitat amb 
el que disposa la normativa d’aplicació. 
 
Clàusula 7a. Obligació de complir el contracte i les normes que el regulen. El desconeixement del 
contracte en qualsevol dels seus termes, el desconeixement del contingut dels documents annexos que 
el completen o el desconeixement de les instruccions, els plecs o les normes de qualsevol índole 
aprovats per l'Administració que puguin tenir aplicació en l’execució no eximeix el contractista de 
l’obligació de complir-los. 
 
Clàusula 8a. Identificació d’òrgans. En compliment de la disposició addicional 33a del TRLCSP, cal 

identificar com a òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, la 

Intervenció Municipal, i com a òrgan de contractació, l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa. 

 
CAPÍTOL II 
LICITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ 

 
Clàusula 9a. Procediment i forma d’adjudicació. D’acord amb el contingut de la Directiva 
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que 
deroga la Directiva 2004/18/CE, així com el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, aquest contracte s’adjudicarà per procediment obert, amb pluralitat de 
criteris de valoració, de conformitat amb l’article 157 i següents del TRLCSP. 
 
El procediment per l’adjudicació del contracte, de conformitat amb l’article 142 del TRLCSP, 

s’anunciarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.ajmanresa.cat) i a la 

plataforma de contractació pública electrònica VORTALgov (www.vortalgov.es). 

A l’esmentat Perfil del contractant i a la plataforma de contractació hi figurarà la informació i la 
documentació necessària per participar en la licitació. 
 
Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva proposició, sempre que 

reuneixi les condicions que més endavant s’indiquen. 

 

Clàusula 10a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin de la solvència econòmica i 

tècnica requerides en aquest plec, i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb 

l’Administració de les assenyalades a l’article 60 del TRLCSP. 

 
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional que, si 
escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del present contracte. 
 
El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió  temporal d’empresaris a 
constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant l’Ajuntament i compleixi amb el que 
preceptua l’article 59 del TRLCSP. 
 
En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per contractar, 
concretament, que:  
 

– Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i cal acreditar que es 
disposa d’una organització amb elements personals i materials suficients per l’execució deguda 
del contracte. 

 
– Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la prestació de què es 

tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una autorització especial o 
la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que 
compleixen aquest requisit. 

 
– En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en 

http://www.ajmanresa.cat/
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compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència, sempre que 
aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva disposició, els mitjans de les societats 
esmentades necessàries per l’execució del contracte.  

 
La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de manera 
incondicionada les clàusules d’aquest plec, les del plec de prescripcions tècniques i la declaració 
responsable que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Ajuntament. 
 
Clàusula 11a. Tramitació amb aplicació de mesures de gestió eficient. Tenint en compte que el 
valor estimat del present contracte de serveis, no supera el llindar dels 100.000 €, i de conformitat amb 
l’article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
s’aplicaran totes aquelles mesures que puguin contribuir a una tramitació més eficient.  
 

Clàusula 12a. Solvència econòmica i tècnica. La modificació del RGLCAP aprovada pel Reial decret 

773/2015, de 28 d’agost, requereix l’acreditació de solvència tècnica, econòmica i financera, en aquells 

contractes de subministrament el valor estimat dels quals excedeix de 35.000 €. 

 
Mitjans per acreditar la solvència: 

 
ECONÒMICA 
 
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de negoci dels 
tres últims acabats ha de ser  almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la 
seva durada és superior a un any (això és, 17.181,90€).  
 
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes 
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre, i en cas 
contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 
no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
TÈCNICA ó PROFESSIONAL 
 
Relació dels principals subministraments efectuats en els últims cinc anys que inclogui import, 
dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els subministraments efectuats s’han d’acreditar 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 
 
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui igual o superior 
al 70 % de la anualitat mitjana del contracte (això és, 8.018,22 €).  
 

Clàusula 13a. Publicació de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de presentació de proposicions 
es farà públic mitjançant la inserció d’un anunci de licitació en el tauler d’anuncis de la Casa 
Consistorial i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.ajmanresa.cat) i a la 
plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es o l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa. 
 
Clàusula 14a. Lloc i termini de presentació de les proposicions. Els interessats en prendre part en 
la licitació podran presentar les seves ofertes dins el termini de quinze (15) dies naturals, comptats a 
partir del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
En el cas que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins al dia hàbil següent. La presentació de 
proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, excepte l’últim dia del 
termini en el que la presentació d’ofertes es podrà tramitar fins a les 14:00 h. 
 

http://www.ajmanresa.cat/
http://www.vortalgov.es/
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Clàusula 15a. Forma de presentació de les proposicions. L’Ajuntament de Manresa de conformitat 
amb la Disposició Addicional 16a del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, apartat 3r, i en compliment del principi de transparència 
en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa, fomentarà i preferirà la utilització 
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments contemplats en el Reial Decret 
3/2011. Així mateix, d’acord amb la Disposició Addicional Única del Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, que desenvolupa parcialment el Text refós de la Llei de Contractes del Sector, per fomentar 
l’agilitat, eficàcia i eficiència dels procediments regulats en aquest Reial Decret; i d’acord amb el previst 
a les disposicions addicionals 15a i 16a del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, les 
comunicacions, requeriments i notificacions previstes en aquest Reial Decret podran realitzar-se per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.  
 
És per això que, l’Ajuntament de Manresa amb fonament a la normativa indicada en el paràgraf 
anterior, i en previsió de la dificultat i el cost en temps i recursos que suposa la tramitació en format 
analògic, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment de contractació pública 
únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de les sol·licituds de participació i  
proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions i notificacions entre el licitador i l’òrgan de 
contractació a través de la plataforma de contractació pública electrònica que, l’Ajuntament de 
Manresa, posa a la seva disposició des de la següent adreça web www.vortalgov.es o l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa, garantint-se en tot 
moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés a dit procediment.  
La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa, compleix íntegrament 
tots els requisits legals i tècnics previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
altra normativa de desenvolupament, garantint-se en tot moment que:  
 

  No son discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb les 
tecnologies de la informació i comunicació d’ús general.  

 
  Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació 

electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben a disposició de totes les 
parts interessades al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i 
amplia implantació. 

 
  Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzematge  d’informació 

garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses, i que 
només els òrgans competents, en la data assenyalada per això, puguin tenir accés als 
mateixos, o que en cas d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pugui 
detectar-se amb claredat.  

 
  L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les comunicacions, la 

integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les mateixes.  
 

  Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses 
licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant en la fase preparatòria 
como en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte són autenticats 
mitjançant una firma electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, de Firma Electrónica, garantint-se tècnicament que la firma s’ajusta a las 
disposicions d’aquesta norma. 

 
AVÍS IMPORTANT: 
 

Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i documents per a aquest 
procediment es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de contractació pública 
VORTAL, des de l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa. Igualment, totes 
les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de contractació i els interessats s’efectuaran, 
exclusivament, per mitjans electrònics. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en 
la forma que determina aquest plec, seran excloses. La presentació de proposicions es farà únicament 
a través del portal www.vortalgov.es (enllaç 

http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
http://www.vortalgov.es/
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https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa). L’accés a la 
plataforma és gratuït. 
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de 
les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la 
plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador, etc. 
 
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant 
http://java.com/es/download/installed.jsp. 
 
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot fer polsant 
sobre l’enllaç 
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCommon/Index o 
sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d’accés a la plataforma. 
 
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips es pot 
contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 
902 02 02 90 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h. 

 
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de registrar-se a la 
mateixa adreça www.vortalgov.es, polsant el botó “Login”, de tal manera que: 
 

 Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari. 
 

 Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma. 
 

 Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL, gratuït, per 
accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment. 
 

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el mateix portal, 
contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902 02 02 90 o a través de correu 
electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00 h. 
Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica VORTAL, tal com 
s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es descriuen a continuació per accedir a 
l'expedient: 
 

1.   Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Manresa en el següent enllaç 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa. 

2.  Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informació relativa a aquest i altres expedients 
de l’Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el número d'aquest expedient.  

3.  Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de registre, i 
enganxar el número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea de treball. Prémer 
sobre la lupa per realitzar la recerca.  

4.  Per accedir a tota la informació del procediment, hauran de polsar a “Detall”. 
 

Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les meves ofertes”, en el 
botó “crear oferta”: 
 

 A la pestanya “Informació general”, introduir una referència per a la seva oferta. 

 A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun dels 
sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta, tenint en compte 
els criteris indicats a les columnes “Descripció” i “Unitats”. 

 A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida en el present plec, 
dins els sobres corresponents. 

 Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó “Tancar formulari”. 
 

Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. Posteriorment, 
haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat reconegut per a la firma de documents. 
 

http://java.com/es/download/installed.jsp
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament 
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del document, 
l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, 
de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés disposicions de 
contractació pública electrònica. 
 
Serà necessari que la persona que signi l’oferta mitjançant la plataforma VORTAL sigui la mateixa que 
consti en els documents de la proposició o bé una altra amb poders de representació suficients i que es 
puguin acreditar davant l’Ajuntament de Manresa. 
 
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma 
electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per 
un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma 
(per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la 
norma de referència). 
 
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són: 
 

 ACCV. 
 DNI electrònic. 
 IZEMPE. 
 ANCERT. 
 Camerfirma. 
 CATCert. 
 FNMT – CERES. 
 FIRMA PROFESSIONAL. 

 
A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i la 
documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al seu contingut fins 
que es constitueixi degudament la Mesa de contractació. Seguidament, apareixerà una finestra en què 
s’hauran d’acceptar les recomanacions per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà 
de polsar el botó “Presentar”. 
 
Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als potencials usuaris del 
Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és programada, sempre que sigui 
possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un missatge en el que es comuniqui aquesta 
circumstància. 
 
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb èxit. 
 
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un avís de 
recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta. 
 
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o candidat del 
contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció. 

 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. 
 
Clàusula 16a. Contingut de les proposicions. Les proposicions per prendre part en la licitació es 
presentaran a la Plataforma de licitació electrònica VORTALgov i seran firmats electrònicament segons 
el descrit anteriorment. 
 

El tres sobres esmentats hauran de contenir la següent documentació: 

 

 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la clàusula 17a d’aquest 

plec.  
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 Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 18a d’aquest plec, la qual 

correspon a l’oferta tècnica, a valorar mitjançant criteris subjectes a un judici de valor. 

 

 

 Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 19a d’aquest plec, la qual 

correspon a l’oferta econòmica i tècnica, a valorar de manera automàtica. 

 

Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si l’oferta s’admet pura i 

simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi hagi errors esmenables), o bé per 

considerar-la no admesa. 

 

Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes segons els criteris no 

associats a cap fórmula (ponderables segons un judici de valor).  

 

Els documents relatius al sobre número 3 es tindran en compte per valorar les ofertes segons els criteris 

associats a la fórmula matemàtica de proporcionalitat respecte al preu de licitació i els altres criteris 

puntuables automàticament. 

 

El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de l’Ajuntament del Manresa, 

sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap contraprestació econòmica per aquest fet.  

 

Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure cap proposta amb 

unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en més d'una unió temporal. La infracció 

d'aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell. 

 

Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació 

que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la 

informació facilitada per ells en formular les ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o 

comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar 

aquesta informació sense el seu consentiment. 

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a 

la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte, sempre que se li hagués donat el caràcter 

indicat als plecs o al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest 

deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que 

el contracte estableixin un termini major. 

 

Clàusula 17a. Sobre número 1. Documentació administrativa. El primer sobre, anomenat sobre 

número 1 . 

 
Aquest sobre contindrà els documents següents: 
 

a) Declaració responsable del licitador de complir amb els requisits previs que estableix l’article 
146 del TRLCSP, d’acord amb el model establert a l’annex I d’aquest plec. 
 

 (*) En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió  temporal d’empresaris 
(UTE, en endavant), hauran de presentar una  sola oferta i en el sobre hi inclouran la 
declaració jurada individualitzada  de cada licitador que integri la UTE i un escrit signat 
conjuntament pels  membres de la UTE, en el qual s’indiquin els noms, les circumstàncies i 
 el percentatges de participació d’aquests membres. 
 
 L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà  exigible en el supòsit 
que aquesta esdevingui adjudicatària. Així mateix,  les persones o empreses que conformin la UTE 
hauran de nomenar un  representant o apoderat únic. 

 
b) Indicació de l’adreça de correu electrònic a efectes de notificació. Declaració d’acceptació de 

mitjans electrònics de comunicació per als requeriments sobre aclariments i ampliacions de la 
documentació de la proposició presentada, pràctica de les notificacions relatives a l’adjudicació 
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del contracte i qualsevol altre tràmit relacionat amb la seva execució, així com també, amb 
l’aprovació de la factura i el pagament, amb plena validesa jurídica.  
 
Aquesta declaració es presentarà d’acord amb el model establert a l’annex II d’aquest plec. 
 

c) Declaració per si cal aplicar les regles de desempat previstes a la clàusula 22a d’aquest plec. A 
aquests efectes, els licitadors hauran d’incloure una declaració redactada d’acord amb l’annex 
número III d’aquest plec. 

 

Clàusula 18a. Sobre número 2. Oferta tècnica. El sobre número 2 inclourà els documents següents: 

 

1. Declaració responsable, signada per la persona que presenta l’oferta, pel que fa a les millores en 
l’equipament extra dels vehicles i millores tecnològiques, introduïdes pel licitador respecte la 
proposta bàsica continguda el present plec de clàusules. 
 

Clàusula 19a. Sobre número 3. Oferta econòmica. El sobre número 3 contindrà els documents 

següents: 

 
1. Oferta econòmica. Proposta econòmica, que es formularà d’acord amb el model adjunt com a  

annex IV, degudament signada. I inclourà la proposta formulada en relació a la resta de criteris 
automàtics (km en accés, km en defecte i quilometratge màxim).  

 

Clàusula 20a. Mesa de contractació. La mesa de contractació estarà integrada pels membres 

següents: 

 

 President. Serà president de la mesa, el regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat i 

Serveis, o  regidor/a municipal en qui delegui. 

 

 Vocals. Seran vocals de la mesa: 

El regidor delegat d’Hisenda i Organització, o regidor/a municipal en qui delegui. 

El secretari general de l’Ajuntament, o funcionari/a que el substitueixi. 

La interventora general de l’Ajuntament, o funcionari/a  que la substitueixi. 

El cap de Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, o funcionari/a 

que el substitueixi. 

El cap de Secció de Manteniment de la via pública, o funcionari/a que el 

substitueixi 

 Secretari. Actuarà com a secretari de la mesa el cap de l’Oficina de Contractació, Compres, 

Gestió Patrimonial i Inversions de l’Ajuntament, o funcionari/a que el substitueixi. 

 

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el secretari de la mesa, el qual 
actuarà amb veu però sense vot.  
 
Per a la vàlida constitució de la mesa, hauran d'estar presents la majoria absoluta dels seus membres, 
i, en tot cas, el president, el secretari, el Secretari de l’Ajuntament i l'Interventor de l’Ajuntament o les 
persones en qui deleguin. 
 
Clàusula 21a. Obertura de les proposicions.  L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 es farà a través de la 
Plataforma electrònica pública VORTALgov. El sistema informàtic que suporta la plataforma VORTAL 
té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la 
informació que hi estigui inclosa. 
 
La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació administrativa (sobre 1) a què 
es refereix l’article 160 del TRLCSP. 
I desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin la 
capacitat exigible. 
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La mesa concedirà un termini inferior a set (7) dies a comptar des de l’obertura de la documentació 
administrativa (sobre 1) per a la resolució d’errors o omissions. La comunicació als interessats es farà 
electrònicament mitjançant el correu electrònic i telèfon mòbil que hagin indicat. 
Un cop la mesa hagi decidit sobre l’admissió o exclusió de les empreses licitadores segons el contingut 
del sobre número 1 i, si escau, l’esmena d’errors, es farà l’obertura de la documentació relativa al criteri 
la quantificació del qual depèn d’un judici de valor (sobre 2). Aquesta documentació es lliurarà als 
serveis tècnics municipals, a efectes de l’emissió d’informe. 
 
Un cop els serveis tècnics hagin valorat el contingut dels sobres números 2, i prèvia convocatòria de la 
Mesa al Perfil del contractant, es procedirà a fer públic el resultat de la valoració dels sobres 2, i a 
continuació, es durà a terme l’obertura del sobre corresponent als criteris quantificables 
automàticament (sobre 3).  
 
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que: 

 Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament 
allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta econòmica. 

 No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa. 

 Excedeixin del preu indicat a la clàusula 4a d’aquest plec.  

 Variïn substancialment el model de proposició establert. 
 
Abans de valorar definitivament les ofertes, la mesa podrà demanarà l’emissió d’informe en relació al 
sobre número 3. Emès, si s’escau, l’esmentat informe, la mesa procedirà a la valoració de les ofertes 
en la seva totalitat, d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents criteris. 
 
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en xifres, prevaldrà 
l’expressada en lletres. 
 

Clàusula 22a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris 

establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 150 del TRLCSP. La puntuació màxima total 

serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents: 

 

CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR  

(fins a 40 punts) 

 

 

Concepte 

Puntuació 

màxima 

 

Millores en l’equipament extra dels vehicles i millores tecnològiques                                                                           
 
Fars de boira davanters (fins a 5 punts) 
Baca homologada (fins a 9 punts) 
Ràdio CD amb connexió USB ( fins a 5 punts) 
Extintor homologat a l’interior dels vehicles (fins a 5 punts) 
Roda de recanvi de tamany normal (fins a 5 punts) 
Roda de recanvi d’emergència (fins a 2 punts) 
Doble porta lateral corredissa (fins a 9 punts) 
 

 

 

40 Punts 

 

 
CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT 

 (fins a 60 punts) 

 

 

Concepte 

Puntuació màxima 

 

a) Rebaixa en la quota mensual                             
 
La rebaixa de les quotes mensuals s’avaluarà mitjançant 
la fórmula següent: 
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 P= (L - O) x 45  / (L- B)  

 
on: 
 P: puntuació 
 L: pressupost de licitació 
 O: oferta del licitador 
 B: oferta més baixa de les considerades 

 

 

 

45 Punts 

 
b) Abonament a l’Ajuntament de Manresa per cada Km no 

realitzat en relació amb els màxims contractats per a la durada 
del contracte                                                          

 
S’atorgarà la màxima puntuació a aquella oferta que realitzi un 
major abonament a favor de l’Ajuntament per cada km no 
realitzat. La resta d’ofertes es puntuaran per interpolació lineal. 
 

 

 

 

 

5 Punts 

 

 
c) Import del càrrec a l’Ajuntament de Manresa per cada km 

realitzat de més en relació amb els màxims contractats per a la 
durada del contracte                                              

 
S’atorgarà la màxima puntuació a aquella oferta que realitzi 
un menor càrrec a l’Ajuntament per cada km realitzat de més. 
La resta d’ofertes es puntuaran per interpolació lineal. 
          Primers 15.000 km fins a 3 punts   
  Resta   fins a 2 punts  

 

 

 

 

5 Punts 

 

 

 
d) Augment del quilometratge inclòs en l’arrendament sense cost 

addicional                       
 

S’atorgarà 1 punt per cada 1.000 km de més per sobre dels 
previstos inicialment en el plec de prescripcions tècniques 
(això és, 50.000 km durant els 60 mesos de durada de 
l’arrendament). 

 

 

 

 

5 Punts 

 

 

L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels criteris indicats en 
aquesta clàusula.  
 
En cas d’empat, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tinguin a la plantilla un 
nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes 
proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que 
serveixin de base per a l’adjudicació.  
A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores fixes, al % de 
persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla que acreditin caldrà sumar-li un 2%, amb la 
finalitat de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les 
empreses amb més de 50 persones treballadores fixes. 
 
Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició més avantatjosa i, a més, 
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un 
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat. 
 
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que es durà a terme en 
acte públic, prèvia convocatòria preceptiva. 
 

CAPÍTOL III 

ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
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Clàusula 23a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop valorades les ofertes, la 
Mesa de contractació remetrà a l’Òrgan de contractació, juntament amb l’acta, la corresponent proposta 
d’adjudicació en què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada a 
cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula 22a i identificant l’econòmicament més 
avantatjosa. 
 
Clàusula 24a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs 
pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. L’òrgan de contractació, 
a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa, i classificades per ordre decreixent les 
proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, requerirà al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que en el termini de 10 
dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti: 
 

e) DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

 
 Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Si es tracta d’una persona 

jurídica espanyola, escriptura de constitució de l’entitat adaptada, en tot cas, a la legislació 
vigent i testimoni de la seva inscripció en el Registre oficial corresponent. En aquesta 
escriptura haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb 
l’objecte del contracte. 
Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió Europea o 
signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació d’inscripció en algun dels 
registres que assenyala l’apartat 3 de l’annex II del RGLCAP. 
 
Per la resta de persones jurídiques estrangeres: 

 Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es refereix 
l’article 10 del RGLCAP. 

 Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre corresponent, 
amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions. 

 
En tot cas, les empreses estrangeres han de incloure una declaració per la qual se 
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si 
s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es presentaran 
traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per part d’un traductor jurat 
amb títol suficient. 

 
 Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el licitador no actuï en 

nom propi o quan comparegui en representació d’una societat o d’una persona jurídica, 
haurà d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la 
qual concorre davant l’Administració, i una fotocòpia compulsada o legitimada per un notari 
del seu DNI, o del document que en el seu cas el substitueixi reglamentàriament. El poder 
haurà d’estar inscrit en el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, 
no cal la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.1 
apartat 5 del Reglament d’aquest registre. 

 
 Acreditació de la solvència econòmica – financera i tècnica – professional i/o classificació 

requerida, en cada cas, de conformitat amb la clàusula 12a d’aquest mateix plec. 
 

f) CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL. 

 
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria pressupostària, la presentació 
de la proposta per l’interessat per concórrer en el present procediment de contractació 
comporta l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats a emetre pels òrgans de 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
referents al compliment de les obligacions tributàries i socials. 
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g) IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

 
Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: alta, referida a 
l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si escau, declaració responsable de trobar-se 
exempt.  
 

h) GARANTIA DEFINITIVA. 

 
Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal demanant que 
l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la garantia en qüestió, en el moment 
de l’aprovació de la primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import. 
 
(*) Pel que fa a les Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
de la Generalitat de Catalunya.  
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 
del Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, les empreses 
inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.  
 
En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les dades existents al 
Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex V.  
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial o la 
solvència econòmica, financera, tècnica i professional; l’alta en l’Impost d’activitats 
econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que està al corrent en el compliment tant 
de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat Social.  

 
Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà,  en aquest cas a demanar la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes (art. 151.2 del TRLCSP). 
En aquest supòsit l’Ajuntament de Manresa derivarà responsabilitats contra el licitador que per aquesta 
causa no permetés l’adjudicació del contracte a la seva oferta.  Aquesta indemnització serà com a 
mínim equivalent a la diferencia de valor entre la primera oferta seleccionada i la que finalment resulti 
adjudicatària. 
 
L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic, segons la previsió de l’article 60.1.e) del TRLCSP, així com en causa de resolució 
d’aquest contracte (en cas de conèixer-les amb posterioritat a la seva formalització). 
 
Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el termini assenyalat, 
amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició de contractar segons el 
que preveu l’article 60.2. d) TRLCSP.  
 
Clàusula 25a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% del pressupost de 
licitació del contracte, i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans previstos en els articles 96.1 del 
TRLCSP i 55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la forma que contempla l’annex VI d’aquest plec de 
clàusules. 
 
Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses de les 
empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió 
temporal. 
 
D’altra banda, de conformitat amb l’article 96.2 del TRLCSP (modificat per l’article 44 de la Llei 
14/2013), l’esmentada garantia es podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la 
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primera factura, en el moment de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el contractista, fent constar 
expressament que per fer efectiva la garantia definitiva del contracte s’opta per la via de la retenció de 
part del preu facturat (mitjançant l’annex VI). 
La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit, en el moment 
d’aprovació de la 1a factura. 
 
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia en la quantia que correspongui, en el 
termini de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució. 
 
Clàusula 26a. Adjudicació. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació a què es refereix la clàusula 24a. L’adjudicació, que 
serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i, 
simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant.  
 
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs prou 
fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida per l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté l’article 153 del 
TRLCSP. 
 
En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de procedir a la 
formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP.  
 
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció pel 
destinatari. En particular, es pot efectuar electrònicament a l’adreça que els licitadors hagin designat al 
presentar les seves proposicions, en els termes que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
 
L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 123 i següents de la Llei 
39/2015. En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos aplicable i l’òrgan competent per a 
resoldre’ls. 
 
Clàusula 27a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en document 
administratiu de manera que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest 
document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents 
despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules 
que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.  
El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas, es podrà iniciar l’execució del 
contracte sense la seva prèvia formalització.  
 
Prèviament a la signatura del contracte, el representant de l’adjudicatari haurà de presentar davant 
l’òrgan de contractació:  
 

1. Els documents que acreditin la seva identitat i representació. 
2. Si l’adjudicatari fos una Unió temporal d’empreses (UTE), escriptura pública de la seva 

constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.  
 
La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de quinze dies hàb ils comptats des 
del següent al de la recepció per l’adjudicatari de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini indicat, 
l’Ajuntament pot acordar la confiscació de la garantia definitiva fins al tres per cent (3%) del preu del 
contracte. 
 
Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà al contractista dels 
danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar. 
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La formalització del contracte es farà pública segons el que disposa l’article 154 del TRLCSP. 
 
CAPÍTOL IV 
DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Clàusula 28a. Prerrogatives de l’Administració. L’Ajuntament de Manresa ostentarà les 
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo 
per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i els efectes d’aquesta, garantint en tot cas, 
l’audiència al contractista. 
 
Clàusula 29a. Confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP, relatives a la publicitat 
de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial, part de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial 
el que respecta als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els 
òrgans de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment. 
 
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a 
la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i que se li hagués donat l’esmentat caràcter 
en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest 
deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació. 
 
Clàusula 30a. Política de protecció de dades. En compliment de la normativa de protecció de dades 
de caràcter personal, l’adjudicatari, i tot el seu personal, se sotmeten als preceptes de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i molt especialment, 
a allò que preceptuen els seus articles 12 (accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret 
professional).  
 
Així com els articles 20, 21 i 22 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pels quals s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la LOPD, en relació amb les dades personals a les quals es tingui 
accés durant la vigència de la pòlissa. L’empresa adjudicatària, el seu personal i col·laboradors externs 
guardaran secret professional sobre les dades, informacions, documents i assumptes als quals tingui 
accés o coneguin en aplicació del contracte. No es faran públiques ni seran comunicades a tercers 
excepte en els casos estrictament necessaris per al compliment de les obligacions contractuals. 
L’obligació de secret subsistirà un cop finalitzat l’encàrrec.  
No guardarà còpia de les dades ni de la documentació de suport resultant de l’execució de l’encàrrec 
un cop aquest hagi finalitzat. Ho lliurarà a l’Ajuntament de Manresa o ho destruirà. 
Així, el licitador es compromet a utilitzar les dades a que tingui accés en virtut del contracte adjudicat 
únicament per a la seva finalitat, sense cedir-les, comunicar-les, transmetre-les ni posar-les a disposició 
de tercers. 
 
Clàusula 31a. Principis ètics i regles de conducta. 
 

5. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement 
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. 

 
6. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, 

assumeixen les obligacions següents: 
 

d. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions contractades. 
 

e. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

f. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública. 

 
7. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
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següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials: 
 

j. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 
 

k. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte en interès propi. 

 
l. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, 
amb la voluntat d’incidir en un procediment 
contractual. 
 

m. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 

n. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta 
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 
coneixement. 
 

o. No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 
 

p. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

 
q. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 

contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

r. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció 
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
8. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels 

licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord amb la 
legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens 
perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
 

Clàusula 32a. Obligacions i drets de l’adjudicatari. El contractista haurà de subministrar els vehicles 
en qüestió, degudament logotipats, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques i les 
millores ofertades pel licitador: 
 
a) Obligacions. A banda de prestar el subministrament objecte del present contracte en la forma i en els 
termes que s’estableixen en el present plec i en el plec de prescripcions tècniques, l’adjudicatari assumirà 
les següents obligacions: 
 

 Les revisions derivades de la inspecció tècnica dels vehicles, que en el seu cas corresponguin, 
seran de compte i càrrec de l’adjudicatari. 

 

 Els vehicles lliurats en règim d’arrendament a l’Ajuntament seran de titularitat de l’empresa 
adjudicatària, figurant matriculats al seu nom, i essent les despeses que es derivin per tal concepte 
a compte de l’empresa adjudicatària. 
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 Disposar al municipi de Manresa d’infraestructura necessària per atendre els serveis derivats del 
present contracte, o tenir els esmentats serveis subcontractats amb un concessionari de vehicles 
prèvia conformitat municipal, havent de comptar amb oficina o agència oberta al públic. 

 

 Coordinar, gestionar i abonar totes les despeses de naturalesa administrativa i tributària que 
derivin necessàriament de la tinença i ús dels vehicles. 

 

 Complir amb les obligacions vigents en cada moment en matèria laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball. El contractista, en la seva condició d’empresari, serà l’únic 
responsable, davant del personal adscrit al servei objecte de contractació, del compliment de la 
legislació que regula les relacions laborals, Seguretat Social, seguretat i salut en el treball i també 
el conveni col·lectiu que correspongui.  
 

 L’empresa adjudicatària s’ajustarà, amb caràcter general, i en tot moment, a la legislació vigent en 
tot el referent a normes de protecció i/o seguretat exigibles en relació al subministrament de la 
comanda. 
 

 L’empresa haurà de respondre, davant l’Ajuntament o davant de tercers, de tots aquells danys o 
perjudicis que es poguessin produir per efecte directe de la falta de qualitat del producte 
subministrat imputable a la mateixa, o als seus empleats en l’execució del subministrament. 
 

 Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses causades per la licitació del 
contracte, i en concret, el pagament dels anuncis de licitació i adjudicació, amb un import màxim 
de sis-cents euros (600 €). 

 
b) Drets. 
 

 Comprovar, quan ho consideri oportú, la situació física dels vehicles, el seu quilometratge i 
qualsevol altra circumstància que resulti d’interès per a l’eficàcia i adequada operativitat del 
contracte. 

 

 Les peces incorporades als vehicles en concepte de substitució de d’altres avariades o gastades 
seran propietat de l’adjudicatari. 

  
Clàusula 33a. Obligacions i drets de l’Ajuntament. L’Ajuntament haurà d’usar, conservar, custodiar i 
mantenir els vehicles de forma diligent, complint la normativa aplicable en matèria de circulació, ús i tinença 
de vehicles, i les determinades en el manual del fabricant.  Els vehicles seran exclusivament conduïts pel 
personal depenent del departament o servei municipal a què estigui afecte, legalment capacitats per això.  
 
L’Ajuntament de Manresa, haurà d’abonar al licitador el preu de la quota, en els termes previstos a la 
clàusula 38a, i comunicar diligentment al contractista els incidents ocorreguts en la major brevetat 
possible. 
 
 
Clàusula 34a. Risc i ventura. El contracte s'estableix a risc i ventura del contractista i s'ha d'executar amb 
subjecció a les seves clàusules i d'acord amb les instruccions que l'Ajuntament de Manresa doni al 
contractista sobre la seva interpretació. 
 
El contractista no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis causats als béns 
abans del seu lliurament a l'Ajuntament, sens perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 
292 del TRLCSP. 
 
Així mateix, el contractista assumeix tota la responsabilitat civil, laboral i fiscal que es derivi del 
compliment o incompliment del contracte, davant l'Ajuntament i de tercers. 
 
 
CAPÍTOL V 
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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Clàusula 35a. Lliurament dels vehicles objecte d’arrendament. El lliurament dels vehicles podrà 
efectuar-se per l’empresa adjudicatària o bé pel subministrador o fabricant autoritzat, i es formalitzarà per 
escrit. 
 
El lliurament o posada a disposició dels vehicles implicarà la del permís de circulació, fitxa de 
característiques tècniques, pòlissa i primer rebut de prima de l’assegurança, justificant del pagament dels 
impostos que procedeixin, així com la dotació de recanvis i eines legalment exigides per a la circulació.  Els 
documents esmentats podran aportar-se mitjançant còpies degudament compulsades per l’organisme o 
entitat que expedeixi l’original. 
 
Clàusula 36a. Lloc i termini del lliurament. El lliurament dels vehicles es farà a les dependències de 
l’Ajuntament que aquest determini, essent a compte del contractista les despeses derivades del transport 
del bé al lloc convingut. 
El termini màxim de lliurament dels vehicles serà d’un (1) mes comptat a partir de la formalització del 
contracte.  
 
Clàusula 37a. Recepció del bé. L'Ajuntament revisarà els vehicles a la seva recepció. El lliurament 
s'entendrà efectuat quan els vehicles hagin estat efectivament rebuts, d'acord amb les condicions del 
contracte, exigint-se un acte formal de recepció. 
 
Si com a resultat del reconeixement dels vehicles, l'Ajuntament considera que no s'ajusten a les condicions 
del contracte, donarà instruccions a l'adjudicatari perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un 
nou subministrament.  
 
En cas de no realitzar l'esmena o substitució, l'Administració, abans d'extingir-se el contracte, retornarà el 
bé al contractista quedant exempt de l'ordre de pagament i tindrà dret a la recuperació de l'import abonat. 
 
Clàusula 38a. Abonament de la prima. L’empresa adjudicatària presentarà mensualment, dins dels 
primers quinze dies hàbils de cada mes, una factura amb l’import de la quota ofertada. 
 
La factura es presentarà en format electrònic, s’ajustarà als requeriments establerts per la legislació 
vigent. 
 
Clàusula 39a. Revisió de preus. No es preveu fórmula o sistema de revisió del preu del contracte. 

Clàusula 40a. Modificació del contracte. Durant la vigència del contracte, l'Ajuntament podrà 
modificar el mateix en els termes que estableix l'article 9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública.  

Clàusula 41a. Supervisió del contracte. El control i supervisió del contracte anirà a càrrec del senyor 
Xavier Fortuño Villarroya, tècnic del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.  

Clàusula 42a. Delegat del contractista. El delegat del contractista és la persona designada 
expressament per l’adjudicatari i acceptada per l'Ajuntament que té capacitat per a: 
 

- Exercir la representació del contractista quan sigui necessària l'actuació o la presència 
d'aquest segons els plecs de clàusules administratives i en els altres actes derivats del 
compliment de les obligacions contractuals. 

 
- Organitzar l'execució del contracte i interpretar i fer complir les ordres rebudes per part del 

supervisor municipal. 
 

- Proposar al tècnic municipal supervisor la col·laboració necessària per a la resolució dels 
problemes que es plantegin durant l'execució del contracte. 

 
Clàusula 43a. Ordres al contractista. Per a una millor execució del contracte, el supervisor municipal 
pot fixar les ordres, les instruccions i les comunicacions que doni al contractista en les actes de les 
reunions que tingui amb el delegat del contractista per al seguiment del contracte, o per qualsevol altre 
mitjà que garanteixi que se n'ha donat coneixement al contractista. 
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Clàusula 44a. Penalitats. S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes 
previstes a continuació: 

 
 

a. Per compliment defectuós. S’imposaran penalitats per compliment defectuós en els 
següents termes: 

 
i. Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del 

contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas, podran arribar fins a un 5% 
o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 

 
ii. En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació 

que legalment li incumbeixi quant a reparació dels defectes. 
 
b. Per incomplir criteris d’adjudicació. S’imposaran penalitats per incomplir els criteris 

d’adjudicació en els següents termes: 
 

i. Si durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció s’aprecia que, 
per causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels 
compromisos assumits en la seva oferta. 

 
ii. Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació caldrà que al 

descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri 
d’adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor 
valorada. 

 
iii. Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del 

contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas, podran arribar fins a un 5% 
o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 

 
c. Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués 

incorregut en demora, tant en relació al termini total, com amb els terminis parcials 
establerts, s’estarà al disposat a l’article 212 del TRLCSP quant a la imposició 
d’aquestes penalitats. 

 
 
CAPÍTOL VI 
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 45a. Formes d’extinció del contracte. El contracte quedarà extingit per alguna de les 
causes següents: 
 

a) Pel compliment del termini inicial assenyalat per a la durada del contracte (60 mesos).  
 
b) Per resolució, d’acord amb el que es disposa a la clàusula següent. 

 
Clàusula 46a. Causes de resolució. Seran causes de resolució del contracte les enumerades als 
articles 223 i 299 del TRLCSP, i les següents: 
 

a) L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec de clàusules. 
 
b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per l’Ajuntament de les dades o documents 

aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació. 
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c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar amb les 
Administracions Públiques enumerades a l’article 60 del TRLCSP amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte. 

 
 

d) No tenir les autoritzacions administratives que fossin necessàries per dur a terme els 
subministraments. 
 

Si la resolució del contracte es produeix per causes imputables al contractista, la fixació i la valoració 
dels danys i perjudicis causats ha de ser realitzada pel supervisor del contracte i ha de ser resolta per 
l'Ajuntament de Manresa, amb audiència prèvia del contractista. 
 
En cas de resolució del contracte per acord mutu, serà d’aplicació allò que s'estipuli vàlidament entre 
l'Ajuntament de Manresa i el contractista. 
 
Clàusula 47a. Devolució dels vehicles objecte de contracte. Resolt el contracte l’Ajuntament procedirà 
a la immediata devolució dels vehicles a l’empresa adjudicatària o persona designada per aquesta, 
dipositant-lo en el local o recinte que designi, sempre que aquest radiqui en el terme municipal de 
Manresa, fent lliurament simultani dels documents relatius als vehicles. 
 
Els vehicles es lliuraran en les mateixes condicions en què foren entregats, exceptuant el natural desgast, 
amb els accessoris incorporats per l’arrendador al llarg de la vigència del contracte. 
 
Els accessoris no retirats per l’Ajuntament no donaran dret a compensació. La devolució es documentarà 
mitjançant acta de recepció firmada per l’arrendador i l’Ajuntament, en la que es farà constar la seva data, 
quilometratge i estat del vehicle, que aquest es rep amb la totalitat dels accessoris aportats per 
l’arrendador, i amb la documentació corresponent al vehicle. 
 
Clàusula 48a. Liquidació per excés o defecte de quilometratge. Un cop resolt el contracte, es 
compararà al nombre de quilòmetres recorregut pels vehicles amb el nombre de quilòmetres contractat que 
figura al plec de prescripcions tècniques, incrementat, si escau amb les millores proposades.  
Si com a resultat d’aquesta comparació es produeix un excés en els quilòmetres recorreguts, l’adjudicatari 
facturarà a l’Ajuntament la quantitat que resulti de multiplicar el nombre excedent de quilometratge pel preu 
km que figuri en la seva oferta. Si els quilòmetres efectivament recorreguts són inferiors als contractats, 
l’adjudicatari abonarà a l’Ajuntament la quantitat que resulti de multiplicar el total de quilòmetres no 
recorreguts pel preu que figuri en la seva oferta. 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE TRES (3) VEHICLES PEL SERVEI DE PROJECTES URBANS I 
INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS  

 
 
Prescripció 1a. Objecte del Contracte. Subministrament de 3 unitats de furgoneta compacta, 
mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini. 
 
 Quilometratge/vehicle inclòs en l’arrendament: 10.000 km. anuals, 50.000 km. en global, sens 

perjudici que pugui ser objecte de millora.  
 Abonament per quilòmetre no realitzat:              0.0175€/km. + IVA 
 Càrrec per quilòmetre en excés:    
  Primers 15.000 km     0.0300€/km. + IVA 
  Resta       0.0600€/km. + IVA 
 Quilometratge màxim permès    65.000km 

 
El contracte inclourà: 

- assegurança a tot risc sense franquícia  
- gestió d’accidents, manteniment i reparacions del vehicle 
- assistència en carretera les 24 hores 
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Prescripció 2a. Característiques tècniques del vehicle. 
Tipus vehicle 

 Vehicle tipus furgoneta compacta (conegut com a vehicle industrial lleuger), homologat com a 
vehicle mixt adaptat, amb capacitat per a dos places i tapada en la part posterior. 

 
Motor 

 Gasoil.  
 Cilindrada mínima de 1200 cm

3
 i màxima de 2000 cm

3
 

 Potència mínima de 70 cavalls (51,5 kW ) o superior. 
 Parell motor mínim de 160 Nm 
 Emissions màximes de 140 gr. CO

2
 /Km 

 Acreditar la normativa de emissions EURO-6 
 
Dimensions i capacitat de càrrega. 

 Longitud: entre 4,00 metres mínim i 4,50 metres màxim 
 Portes: les 2 portes d’accés a cabina,1 porta lateral corredissa i les portes posteriors d’accés a 
caixa 
 Capacitat de càrrega mínima de 500 Kg 
 Volum de càrrega mínim de 2 m

3
 

 
 
Equipament Mínim:  

 Airbag: conductor 
 Equipament de seguretat: ABS 
 Tancament centralitzat 
 Direcció assistida 
 Aire condicionat 
 Alçavidres davanters elèctrics 

 
Equipament Valorable:  

 Fars boira davanters 
 Baca homologada per accés a la part superior del vehicle 
 Ràdio CD amb connexió USB 
 Extintor homologat a l’interior del vehicle 
 Roda de recanvi de tamany normal 
 Roda de recanvi d’emergència 
 Doble porta lateral corredissa 

 
Bateria 

 La bateria serà la que disposi el vehicle en qüestió en la seva configuració d’origen 
 
Garantia 

 La que oferti cada fabricant. 
 
 
Prescripció 3a. Serveis inclosos en l’arrendament. 

 Lloguer del vehicle 
 Manteniment integral del vehicle (inclòs el cost de l’oli, líquids, filtres... i mà d’obra) 
 Substitució de peces desgastades (peces  i mà d’obra) 
 Reparació d’averies (peces  i mà d’obra) 
 Assistència en carretera del km.0 (incloent la mà d’obra i peces de reparació en carretera) 
 Assegurança a tot risc sense franquícia 
 Impostos de circulació i matriculació 
 Substitució de neumàtics (4 unitats), a substituir en tallers concertats 
 Substitució de bateria (1 unitat), a substituir en tallers concertats 
 Gestions de compra, lliurament i matriculació 
 Servei d’administració de flota per internet 
 Tarja de servei i manual del conductor. 
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Prescripció 4a. Assegurança. El vehicle estarà assegurat a tot risc, sent a càrrec de l’empresa 
adjudicatària totes les despeses que se’n derivin. L’assegurança cobrirà com a mínim: 
 

 Assegurança obligatòria. 
 Responsabilitat civil obligatòria. 
 Danys propis soferts pel vehicle i/o els seus accessoris, a tot risc sense franquícia. 
 Cobertura a ocupants i conductor, en tot cas, defensa jurídica (penal i civil), fiances i reclamació 

de danys. 
 Assistència en carretera durant 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, des del km. 0. 

 
L’esmentada cobertura inclourà, també, la reparació dels desperfectes ocasionats per actes vandàlics 
protagonitzats per tercers. 
 
 
Prescripció 5a. Manteniment integral del vehicle. Els treballs de manteniment i reparació es 
realitzaran en tallers concertats per l’empresa adjudicatària, amb seu a Manresa, que hauran d’estar 
autoritzats pel fabricant del vehicle, amb el compromís d’entrada al taller i reparació immediata.  
 
El manteniment integral del vehicle cobrirà qualsevol despesa de manteniment i reparació i, com a 
mínim, els següents aspectes: 
 

 Programa de revisions establert pels fabricants, incloent la revisió de peces que en aquest es 
determini. 

 Reparació de totes les averies que es produeixin pel desgast degut a l’ús dels vehicles. 
 Substitució de neumàtics, com a mínim cada 40.000 km. 
 Substitució d’amortidors, si haguessin perdut la seva eficàcia, de manera que afectin al 

funcionament òptim com a vehicle prioritari, així com dels seus elements de seguretat activa, 
tals com ABS, ESP o similars, o puguin posar en risc als ocupants del vehicle. 

 La mà d’obra necessària per a la realització de dites prestacions. 
 Els lubricants. 

 
Queda exclòs el combustible necessari per al funcionament del vehicle. 
 
L’adjudicatari s’encarregarà d’establir la planificació de revisions ITV corresponent, que serà 
consensuada amb el Servei. 
 
 
Prescripció 6a. Imatge dels vehicles 
Els vehicles s’hauran de subministrar amb la carrosseria ajustada a la imatge corporativa, 
exemplificada en la fotografia. 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 

4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
4.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per abandonament 

d’un gos de raça potencialment perillosa (SPU.SAN 49/2017). 

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 8 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“El 3 de març va ingressar al mòdul municipal d’acollida d’animals de companyia un gos de 
raça american bully, amb identificació electrònica 977200008506188. Consultat l’arxiu 
d’identificació d’animals de companyia constava com a propietari el sr. XXX, amb DNI núm. 
XXX, i domiciliat al passatge Nebot Xic, 29-30 de la Roca del Vallès. 
 
Es va intentar reiteradament contactar amb el sr. XXX al telèfon que constava al registre 
d’identificació d’animals (AIAC), sense aconseguir-ho. 
 
Per resolució del Tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent 
Gran i Salut de 11/03/2017, es va incoar expedient de declaració d’abandonament del gos del 
sr. XXX, i se’l va informar que disposava de 20 dies per recuperar-lo o seria declarat 
automàticament abandonat, amb l’advertiment que l’abandonament d’un animal de 
companyia, pot comportar una infracció de caràcter molt greu sancionable amb una multa de 
fins a 20.000 euros. Aquesta resolució va poder ser notificada en data 21/03/2017. 
 
Transcorregut el termini el sr. XXX no va recuperar el seu gos ni es va posar en contacte amb 
l’Ajuntament. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr. 
Edgar González Monroy, per abandonament d’un gos potencialment perillós, es considera 
procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa es preveu a l’article 13 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos i en els articles 42 i 43 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. El seu incompliment pot donar lloc a 
una infracció considerada molt greu, com es preveu en l’article 42.2 apartat d) i sancionable 
amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros, d’acord amb l’article 43.2 apartat b) de la 
mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i molt 
greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  pel Cap de la Secció de l’Oficina 
de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències  que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
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resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017 i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,  
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili actual al 
Passatge de Nebot Xic, 29-30 (casa) de la Roca del Vallés, per la presumpta infracció  
administrativa consistent en: 
 

Abandonament d’un gos de raça american bully, amb identificació electrònica número 
977200008506188, infracció qualificada com a molt greu, que pot ser sancionada amb 
una multa d’entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 d) i 
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos. 

 
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i Cohesió 
Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap 
de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme i 
impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que pugui 
al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article 64 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i notificació 
d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del mateix, llevat dels 
supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular recusació 
contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 39/2015.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
4.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença d’un 

gos potencialment perillós sense llicència administrativa. (SPU.SAN 50/2017). 

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 7 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 27 de setembre de 2016 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb un 
gos de raça american standforshire, raça considerada potencialment perillosa, que estava 
sense morrió en un parc infantil, i era conduit per la sra. XXX, amb DNI núm. XXX  
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Els gossos de raça american staffordshire són considerats potencialment perillosos i cal que 
els seus propietaris disposin de la corresponent llicència administrativa per a la seva 
conducció. 
 
Per resolució del Tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent 
Gran i Salut de 26/01/2017, es va incoar expedient de protecció d’animals  i es va atorgar 
termini de 10 dies a la sra. XXX per que procedís a censar el seu gos i a sol·licitar la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta 
resolució no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 13 de 
març de 2017. 
 
Transcorregut el termini la sra. XXX no ha censat el seu gos ni ha sol·licitat la llicència 
administrativa. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la 
sra. XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera 
procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència 
administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de caràcter molt 
greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en 
relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es preveu 
en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros, tal i 
com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i molt 
greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  pel Cap de la Secció de l’Oficina 
de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències  que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017 i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,  
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili actual a la 
ctra. del Pont de Vilomara, 78 2n 2a  de Manresa per la presumpta infracció  administrativa 
consistent en: 
 

Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, infracció 
qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 
15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  
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Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i Cohesió 
Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap 
de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme i 
impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES a la presumpta infractora, per tal que 
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article 64 de 
la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a la interessada que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i notificació 
d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del mateix, llevat dels 
supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular 
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 
39/2015.” 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
4.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença d’un 

gos potencialment perillós sense llicència administrativa. (SPU.SAN 51/2017). 

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 8 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 5 de març de 2017 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb un gos de  
raça considerada potencialment perillosa, que estava sense lligar i sense morrió a la via 
pública, i era conduit pel sr.  XXX amb DNI núm. XXX 
 
En els gossos de raça considerats potencialment perillosos cal que els seus propietaris 
disposin de la corresponent llicència administrativa per a la seva conducció. 
 
Per resolució del Tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent 
Gran i Salut de 16/03/2017, es va incoar expedient de protecció d’animals  i es va atorgar 
termini de 10 dies al sr. XXX per que procedís a censar el seu gos i a sol·licitar la llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta 
resolució no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data 26 
d’abril de 2017. 
 
Transcorregut el termini el sr. XXX no ha censat el seu gos ni ha sol·licitat la llicència 
administrativa. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr. 
XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es considera 
procedent la incoació d’expedient sancionador. 
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L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència 
administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de caràcter molt 
greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en 
relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos. 

 
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es preveu 
en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros, tal i 
com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i molt 
greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  pel Cap de la Secció de l’Oficina 
de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències  que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017 i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,  
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili actual al Grup 
Pare Ignasi Puig, 47 3r 2a  de Manresa per la presumpta infracció  administrativa consistent 
en: 
 

Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència 
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, infracció 
qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre 2.404,06 € i 
15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal 
reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i Cohesió 
Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap 
de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme i 
impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que pugui 
al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article 64 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i notificació 
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d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del mateix, llevat dels 
supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular recusació 
contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 39/2015. 
 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per transmetre 

gossos potencialment perillosos a persones que no tenen la llicència 
administrativa, i per realitzar la seva criança sense disposar de registre de nucli 
zoològic. (SPU.SAN 52/2017). 

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i 
Salut, de 9 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“L’11 de maig la Policia Local va posar en coneixement de la unitat de sanitat les queixes 
veïnals reiterades per la presència de gossos i cadells a la Plaça Pedregar, 5 1r. 
 
El 18 de maig el tècnic de la unitat de sanitat va fer una visita d’inspecció al domicili i el va 
atendre el sr. XXX, amb NIE XXX i va constatar que hi havia un gos de raça american 
staffordshire amb identificació electrònica 941000014380268 i un cadell de la mateixa raça 
d’un mes d’edat. 
 
El sr. Llanes va manifestar que el cadell era fruit d’una camada de 9, que un havia mort i dels 
altres 7 havia fet donació a coneguts dels quals no tenia  dades.  
 
El sr. XXX ha realitzat criança de gossos potencialment perillosos al seu domicili sense 
disposar d’inscripció com a centre de cria al registre oficial de nuclis zoològics de Catalunya, i 
ha transmès 7 cadells, sense haver-los identificat prèviament, a coneguts dels quals no té 
dades, la qual cosa implica que els receptors no podien estar en possessió de la preceptiva 
llicència administrativa. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr. 
Llanes Medina, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es 
considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
L’article 30 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de 
companyia i gossos potencialment perillosos que prohibeix la criança de gossos 
potencialment perillosos fora dels centres de cria autoritzats i inscrits en el registre Oficial de 
nuclis zoològics de Catalunya, havent hagut de superar prèviament els progenitors un test de 
comportament. 
 
L’article 38.3 q) de l’Ordenança tipifica com a infracció la manca d’inscripció en el registre de 
nuclis zoològics com una falta greu, amb una sanció d’entre 401 a 2.000 €. 
 
L’article 42.2 f) de la mateixa Ordenança tipifica com a infracció el fet de vendre o transmetre 
animals potencialment perillosos a qui no tingui llicència, com a infracció molt greu, amb una 
sanció d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i molt 
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greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 30 de juny de 2015 es va 
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  pel Cap de la Secció de l’Oficina 
de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les 
competències  que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant 
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017 i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,  
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili actual a la 
Plaça Pedregar, 5 1r de Manresa, per les presumptes infraccions  administratives consistents 
en: 
 

Vendre o transmetre gossos potencialment perillosos a qui no tingui llicència 
administrativa, infracció qualificada com a molt greu, que pot ser sancionada amb una 
multa d’entre 2.404,06 i 15.025,30 €, tal i com estableix l’article 42.2 f) de l’Ordenança 
Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment 
perillosos.  
 
La manca d’inscripció en el registre de nuclis zoològics, infracció qualificada com a  
falta greu, que pot ser sancionada amb una multa d’entre 401 i 2.000 €, tal i com 
estableix l’article 38.3. q) de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics i gossos potencialment perillosos. 

 
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i Cohesió 
Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap 
de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme i 
impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles 10 i 
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que pugui 
al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article 64 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i notificació 
d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del mateix, llevat dels 
supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables als interessats  
 
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular recusació 

contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 de la llei 
39/2015” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
 
5. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
5.1  Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

5.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de contractació, per concurs públic i procediment 
d’urgència, per a l’arrendament d’un local amb destí al servei d’acollida dels 
Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 3 de juliol de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. L’any 2011 es va posar en marxa el servei centralitzat d’acollida de Serveis Socials Bàsics 
de l’Ajuntament, fruit d’una reorganització dels serveis socials municipals, que perseguia els 
objectius següents: 
 

- Reduir el temps d’espera des de la primera demanda d’atenció fins a l’hora de 
visita. 

- Garantir una atenció unificada independentment del territori on visqui la persona 
usuària. 

- Ampliar el servei d’acollida i oferir servei diàriament en horari de matí i tarda. 
- Ajudar a visualitzar a la ciutat el treball dels serveis socials municipals. 

 
II. Aquest servei, que es posava en marxa de forma experimental, es va ubicar 
provisionalment en un espai de l’edifici del carrer de la Canal, núm. 6 de la ciutat. Després de 
6 anys, i amb el servei consolidat, es manté la situació de provisionalitat, mentre a les 
mateixes dependències s’hi ha anat agregant altres serveis com l’Espai Jove o Atenció a les 
famílies, a banda dels preexistents EBASP centre i SIAD. 
 
III. La ubicació actual dificulta en gran mesura l’assoliment dels objectius del servei, atès que 
l’espai d’atenció no és adequat i incideix negativament en les possibilitats d’organització i 
rendibilització del temps dels professionals i en la qualitat d’atenció als usuaris. Per aquest 
motiu, en data 26 de juny de 2017, la cap del servei d’Acció i Cohesió Social de l’Ajuntament 
ha emès un informe proposant que es dugui a terme un concurs públic per a l’arrendament 
d’un nou local, amb caràcter d’urgència. 
 
IV. Per part del servei de Contractació, Patrimoni i Inversions s’ha redactat els Plecs de 
Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques del concurs. Les dades bàsiques del 
contracte a adjudicar són les següents: 
 

Objecte 
Constitueix l’objecte del contracte l’arrendament, per part de l’Ajuntament de Manresa, 
d’un local situat a la mateixa ciutat, per tal que pugui ser utilitzat per a la ubicació del 
Servei d’Acollida dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Superfície 
La superfície útil mínima de la nau haurà de ser de 200 m2 i màxim de 300m2. 
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Preu de licitació  
L’import de la renda que servirà de tipus per a la licitació ha de ser com a màxim de 
QUATRE EUROS (4€) mensuals per m2, IVA inclòs. Aquest preu inclou l’IBI i totes les 
despeses comunes.  
  

Els licitadors hauran d’igualar o reduir aquesta renda en la seva oferta. 

 
La renda mensual s'actualitzarà anualment, aplicant la variació percentual de l'Índex 
General Nacional del Sistema de Preus al Consum, o de l'organisme que el substitueixi 
en el futur, que correspongui a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en els dotze 

mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització. A aquests efectes 
es considerarà com a data inicial la de la firma del contracte. 

 

Termini del contracte  
La durada del contracte d’arrendament serà de set (7) anys comptats a partir de 
l’endemà de la data de la seva signatura. Aquest termini serà obligatori per a la part 
arrendadora. Un cop esgotat, el contracte es podrà prorrogar per anualitats, fins a un 
màxim de 3 anys més, sempre que hi hagi manifestació expressa per ambdues parts. 

 
V. El tècnic d’administració general del servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès 
un informe jurídic en data 30 de juny de 2017, en el qual conclou que l’expedient de 
contractació s’adequa, quant als seus aspectes jurídics, a la legislació vigent en matèria de 
contractació pública. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Naturalesa i règim jurídic del contracte. El contracte tindrà la qualificació de contracte 

privat, tal i com estableix l’article 4.1.p) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El contracte es regirà: 
 

 Quan a la preparació i adjudicació, en tot allò no previst en aquest plec de 
clàusules, per les normes contingudes en les disposicions següents: 

 
a) Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre (en endavant, RPEL). 
 

b) Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques (LPAP) i el seu 
Reglament aprovat per Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost (RLPAP). 

 
c) Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  
 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP, en endavant), aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, en tots aquells aspectes de desenvolupament bàsic que no 
s’oposin al TRLCSP. 

 
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 
 

f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
h) Altres disposicions administratives aplicables. 

 
Quant als seus efectes, modificació i extinció, i per tant, també quant als drets i 
obligacions de l’arrendador i de l’arrendatari, en tot el no previst específicament en aquest 
plec, per les normes civils pròpies d’aquesta figura, i en particular per la Llei 
d’Arrendaments Urbans i altres normes de dret privat. 
 

2. Expedient de contractació. De conformitat amb el que disposa l’article 109 del TRLCSP, 
l’expedient comprèn la documentació constitutiva dels actes preparatoris i previs a 
l’aprovació de l’expedient de contractació. Aquesta documentació la configura el plec de 
clàusules administratives.  
 
El règim jurídic del contracte s’adequa a la legislació vigent. El plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques és específic per aquest contracte, i no li és 
aplicable cap plec de clàusules generals.  

 
3. Forma de selecció del contractista. El procediment d’adjudicació per procediment obert 

que estableix el plec de clàusules administratives és aplicable al contracte amb subjecció 
a l’article 157 i següents del TRLCSP. 

 
De conformitat amb l’article 150 del TRLCSP, el plec de clàusules administratives 
estableix a la seva clàusula 19a els criteris de valoració de les ofertes. 
 

4. Procediment d’urgència. L’expedient de contractació es tramita pel procediment 
d’urgència previst a l’article 112 del TRLCSP. En conseqüència, els terminis es redueixen 
a la meitat.  
 
D’altra banda, de conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, la publicació de l’anunci de licitació 
es durà a terme únicament al perfil del contractant i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i 
s’unificaran les reunions de la Mesa de Contractació. 
 

5. Òrgan municipal competent. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona 
del TRLCSP, l’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és el Ple de la 
Corporació, atès que la seva durada és superior a 4 anys. Tanmateix, aquesta facultat es 
troba delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de 30 de juny de 2015. 
 
Abans de l’aprovació del plec de clàusules administratives per l’òrgan de contractació, és 
preceptiu que emetin informe el secretari i l’interventor de la Corporació, de conformitat 
amb l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). 

 
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que 
regiran el contracte que consisteix en l’arrendament d’un local amb destí al servei d’acollida 
dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Manresa. 
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SEGON. Aprovar l’expedient de licitació del contracte, amb un preu inicial màxim, que servirà 

de tipus per a la licitació, de QUATRE EUROS (4 €) mensuals per metre quadrat, IVA 

inclòs, i un termini de 7 anys, prorrogable per 3 anys més. L’expedient conté el plec de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques i preveu l’adjudicació del contracte per 
concurs públic i procediment d’urgència, d’acord amb allò que preveuen els articles 72 del 
RPEL i 112 del TRLCSP. 
 
TERCER. Convocar el procediment obert, mitjançant anunci a publicar en el en el Perfil del 
contractant i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 8 
del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ, 
PER CONCURS PÚBLIC, DE L’ARRENDAMENT D’UN LOCAL AMB DESTÍ AL SERVEI D’ACOLLIDA 
DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1a. Objecte del contracte. Constitueix l’objecte del contracte l’arrendament, per part de 
l’Ajuntament de Manresa, d’un local situat a la mateixa ciutat, per tal que pugui ser utilitzat per a la 
ubicació del Servei d’Acollida dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Clàusula 2a. Requisits tècnics del local. El local a arrendar haurà de complir amb els requisits 
relacionats en el plec de prescripcions tècniques que, juntament amb el present plec, regulen les 
condicions del concurs. 
 
Clàusula 3a. Naturalesa i règim jurídic del contracte. El contracte definit té la qualificació de 
contracte privat, tal i com estableix l’article 4.1.p) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El contracte es regirà: 
 

 Quan a la preparació i adjudicació, en tot allò no previst en aquest plec de clàusules, per les 
normes contingudes en les disposicions següents: 

 
a) Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre 

(en endavant, RPEL). 
 
b) Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques (LPAP) i el seu Reglament 

aprovat per Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost (RLPAP). 
 

c) Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  

 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP, en 

endavant), aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tots aquells aspectes 
de desenvolupament bàsic que no s’oposin al TRLCSP. 

 
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 

 
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

h) Altres disposicions administratives aplicables. 
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 Quant als seus efectes, modificació i extinció, i per tant, també quant als drets i obligacions de 

l’arrendador i de l’arrendatari, en tot el no previst específicament en aquest plec, per les 
normes civils pròpies d’aquesta figura, i en particular per la Llei d’Arrendaments Urbans i altres 
normes de dret privat. 

 
Clàusula 4a. Termini del contracte. La durada del contracte d’arrendament serà de set (7) anys 
comptats a partir de l’endemà de la data de la seva signatura. Aquest termini serà obligatori per a la part 
arrendadora. Un cop esgotat, el contracte es podrà prorrogar per anualitats, fins a un màxim de 3 anys 
més, sempre que hi hagi manifestació expressa per ambdues parts.  
 
La denúncia del contracte al finalitzar el termini es farà per escrit i amb un mes d’anticipació. 
 
Clàusula 5a. Preu de licitació. L’import de la renda que servirà de tipus per a la licitació ha de ser com a 
màxim de QUATRE EUROS (4€) mensuals per m2, IVA inclòs. Aquest preu també inclou l’IBI i totes les 
despeses comunes. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o reduir aquesta renda en la seva oferta. 
 
La renda mensual s'actualitzarà anualment, aplicant la variació percentual de l'Índex General Nacional del 
Sistema de Preus al Consum, o de l'organisme que el substitueixi en el futur, que correspongui a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, en els dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada 
actualització. A aquests efectes es considerarà com a data inicial la de la firma del contracte. 
 
Clàusula 6a. Despeses. Aniran a càrrec de l’Ajuntament de Manresa l’abonament de les despeses 
causades per la licitació del contracte. 
 
Clàusula 7a. Jurisdicció competent. L’ordre jurisdiccional competent per a resoldre les controvèrsies 
que puguin plantejar-se entre les parts en relació amb la preparació i adjudicació del contracte serà el 
contenciós administratiu. 
 
En relació amb els efectes i extinció, l’ordre jurisdiccional competent serà el civil. 
 
Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona. 
 
CAPÍTOL II 
LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ 

Clàusula 8a. Procediment i forma d’adjudicació. L’adjudicació del contracte es durà a terme 
mitjançant procediment obert, de conformitat amb l’article 72 del RPEL i pel sistema de tramitació 
urgent que preveu l’article 112 del TRLCSP. 
 
Clàusula 9a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat jurídica d’obrar i de contractar d’acord amb les 
normes del Codi Civil i, en particular, pel contracte d’arrendament de béns immobles, o estiguin 
assistides pels mitjans legals per completar-la, i no incorrin en cap de les prohibicions i/o restriccions 
per contractar amb l’administració de les assenyalades a l’article 60 del TRLCSP. 
 
La capacitat jurídica i d’obrar dels licitadors que siguin persones jurídiques s’ha d’acreditar de 
conformitat amb el que preveu la legislació aplicable. 
 
La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de manera 
incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable de que reuneixen totes i cadascuna 
de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament. 
 
Clàusula 10a.  Publicitat de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de presentació de 
proposicions es farà públic mitjançant la inserció de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa i el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial. 
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Clàusula 11a. Termini i lloc de presentació de les proposicions. Els interessats a prendre part en la 
licitació podran presentar les seves ofertes dins del termini de quinze (15) dies naturals, comptats des 
del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 
Manresa. Si l’últim dia del termini s’escau en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat fins al primer dia 
hàbil següent. 
 
Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major núm. 5 planta 1a - 08241 
Manresa) Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions. 
 
Les proposicions podran presentar-se en horari de 09:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, o per 
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Als efectes del que 
preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té subscrit cap conveni de 
col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya. En cas de 
presentar-se la proposició en un registre de qualsevol d’aquestes administracions, no es tindrà com a 
vàlida aquesta data sinó la d’entrada efectiva en el registre general de l’Ajuntament de Manresa.  
En cas de presentar-se l’oferta per correu (no missatgeria), els licitadors hauran de posar en 
coneixement de l’Ajuntament de Manresa, abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions, 
la presentació de la proposició en una oficina de correus mitjançant un fax o telegrama en què 
s’identifiqui el licitador i el procediment a què es licita, es faci constar la presentació per correu de la 
proposició i el número de certificat de la remesa. Tanmateix, transcorreguts deu (10) dies des de 
l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que s’hagués rebut l’oferta, no serà 
admesa en cap cas. 
 
S’admet el correu electrònic com a forma de remissió de l’anunci de presentació de l’oferta. S’estableix 
com adreça de correu electrònic per a l’anunci de la tramesa per correu postal la següent: 
contractacio@ajmanresa.cat.  
 
El contingut del fax, telegrama o correu electrònic s’ajustarà al següent model: 
 

/... Ajuntament de Manresa 
Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions. Unitat de Gestió Patrimonial. 
 
Procediment obert convocat per l’Ajuntament de Manresa per a l’adjudicació del contracte 
d’arrendament d’un local a Manresa, amb destí al Servei d’acollida dels Serveis Socials Bàsics 
de l’Ajuntament. 
 
Presentada proposició el dia _______.Certificat número ___________.  
 
Nom del licitador.../ 
 

Clàusula 12a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per prendre part en la 
licitació es presentaran en paper reciclat i imprès per les dues cares, en tres (3) sobres tancats i signats 
sobre el tancament pel licitador o per la persona que el representi. Els sobres podran estar lacrats i en 
la seva part exterior hi figurarà de manera clara la identificació del licitador amb el seu nom i cognoms o 
la raó social de l’empresa, i inclourà necessàriament un número de fax i una adreça de correu 
electrònic. 
 
El tres sobres esmentats hauran de contenir la següent documentació: 
 

 Sobre núm. 1: Documentació general administrativa. 
 
 Sobre núm. 2: Oferta tècnica i altres criteris d’adjudicació no quantificables automàticament.  

 
 Sobre núm. 3: Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació quantificables 

automàticament. 
 
Clàusula 13a. Sobre número 1. Documentació general administrativa. El sobre número 1, portarà 
com a títol: ‘Documentació administrativa per prendre part en el procediment obert, convocat per 
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l’Ajuntament de Manresa, per a la licitació del contracte privat d’arrendament d’un local a Manresa, amb 
destí al Servei d’acollida dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament’. 
 
El sobre inclourà els següents documents: 
 

1. Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. 
 
Les persones físiques hauran de presentar una fotocòpia del seu DNI, passaport o document 
que reglamentàriament el substitueixi, compulsada pel secretari de l’Ajuntament o funcionari 
delegat per aquest. 
 
Si el licitador és una persona jurídica, la seva personalitat l’acreditarà mitjançant la presentació 
de l’escriptura de constitució o modificació, degudament inscrita, en el seu cas, en el Registre 
Mercantil. Quan aquest requisit no sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil, 
l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o el document de 
constitució, de modificació, els estatuts o l’acta fundacional en què constin les normes per les 
quals es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial. 
 

2. Documents que acreditin, en el seu cas, la representació. 
 
Quan el licitador no actuï en nom propi o quan comparegui en representació d’una societat o 
d’una persona jurídica, haurà d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o 
entitat en nom de la qual concorre davant l’administració, i una fotocòpia compulsada o 
legitimada per un notari del seu DNI, o del document que en el seu cas el substitueixi 
reglamentàriament. Si l’empresa és una persona jurídica, el poder haurà d’estar inscrit en el 
Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la inscripció en el 
Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.5 del Reglament d’aquest registre. 
Els poders a què es refereix el paràgraf anterior hauran de ser validats prèviament a la 
presentació del sobre per un lletrat de la Corporació. 
 

3. Capacitat del licitador per contractar amb l'Administració. 
 
Declaració responsable sobre la capacitat del proponent per contractar amb l'Administració, en 
relació amb les prohibicions indicades a l’article 60 del TRLCSP. 
 
Aquesta declaració responsable comprendrà expressament la manifestació de trobar-se el licitador 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de no tenir deutes en període executiu 
amb l’Ajuntament de Manresa, i de compliment de les obligacions envers la Seguretat Social o 
Mutualitat obligatòria imposades per les disposicions vigents, sens perjudici que aquest requisit 
s’hagi d’exigir abans de l’adjudicació al licitador que es proposi com a adjudicatari.  
 
La declaració s’ajustarà estrictament al model que figura com annex I d’aquest plec i també 
comprendrà el consentiment per a què l’Ajuntament de Manresa pugui sol·licitar les dades relatives 
al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l’Agència Tributària i a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, respectivament.  

 
4. Còpia del present plec de clàusules signat full per full pel licitador. 

 
5. Indicació d’adreça de correu electrònic. Declaració signada, en la qual s’indiqui una adreça de 

correu electrònic del licitador que servirà com a mitjà per a la pràctica de les notificacions 
relatives a l’eventual esmena de deficiències i l’adjudicació del contracte, amb plena validesa 
jurídica. 
 

6. Autorització d’obres de reforma. Document signat pel licitador conforme autoritza l’Ajuntament 
de Manresa a dur a terme les obres de remodelació que siguin indispensables per adaptar 
l’espai de la nau a les necessitats de l’activitat que s’hi pretén dur a terme.  
 

A l'interior del sobre, s'hi farà constar el seu contingut en un full independent signat pel licitador o el seu 
representant, en el qual s’enunciaran numèricament els documents que l’integren. 
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En cap cas el sobre núm. 1 no podrà contenir cap referència a l’oferta econòmica ni cap documentació 
relativa als sobres 2 i 3.  
 
Les escriptures d’apoderament hauran de ser prèviament validades per un lletrat de l’Ajuntament. Per 
obtenir la validació del poder de representació de persona física o jurídica, haurà de presentar-se al 
Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions de l’Ajuntament, una còpia autèntica o certificada de 
l’Escriptura Pública de Poder i de l’Escriptura Pública de Constitució de la Societat i/o l’original del 
Certificat de l’acord social que es requereixi en el seu cas, abans de l’acabament del termini de 
presentació de proposicions. 
 
Aquelles persones físiques o jurídiques que estiguin inscrites en el Registre de licitadors de 
l’Ajuntament de Manresa, restaran eximides de presentar la documentació exigida en els punts 1 a 4 
d’aquesta clàusula. En qualsevol cas, caldrà aportar en el sobre una còpia de la diligència d’inscripció 
en el Registre de licitadors, la vigència màxima de la qual no hagi caducat i una declaració sobre 
l’alteració o no de les dades existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com 
annex II. 
 
Si la diligència del Registre caduca entre la licitació i l’adjudicació del contracte, l’empresari proposat 
com a adjudicatari haurà de presentar davant l’òrgan de contractació, amb caràcter obligatori, una 
diligència actualitzada del Registre de licitadors o la documentació actualitzada que hagi provocat la 
seva caducitat. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les empreses inscrites en 
aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.  
 
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si hi ha 
informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs.  
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que acredita: la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial; l’alta en l’Impost 
d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no es troba en cap 
de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 60 del TRLCSP, 
no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la 
qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la 
Seguretat Social.  
 
Els licitadors que tinguin intenció de constituir una Unió temporal d’empresaris (UTE, en endavant), 
hauran de presentar una sola oferta, i en el sobre número 1 de la mateixa hi inclouran la documentació 
individualitzada de cada licitador que integri la UTE i un escrit signat conjuntament pels membres de la 
mateixa, en el qual s’indiquin els noms, les circumstàncies i el percentatges de participació d’aquests 
membres. 
 
L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el supòsit que aquesta 
esdevingui adjudicatària. Així mateix, les persones o empreses que conformin la UTE hauran de 
nomenar un representant o apoderat únic. 
 
Clàusula 14a. Sobre número 2. Oferta tècnica i altres criteris d’adjudicació no quantificables 
automàticament. El sobre número 2, portarà com a títol: ‘Oferta tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
ponderables en funció d’un judici de valor, per prendre part en el procediment obert, convocat per 
l’Ajuntament de Manresa, per a la licitació del contracte privat d’arrendament d’un local a Manresa, amb 
destí al Servei d’acollida dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament’’ i contindrà els documents següents: 
 

a) Títol acreditatiu del dret que ostenti el licitador sobre l’objecte d’arrendament ofert, suficient 
jurídicament per a la contractació que es licita (primera còpia, fotocòpia legalitzada per notari o 
per compulsa administrativa realitzada per un lletrat de l’Ajuntament de Manresa. 
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b) Memòria tècnica que descrigui l’immoble ofert, amb detall de les seves característiques, qualitat 

dels materials, acabats i instal·lacions, així com la resta de característiques que permetin avaluar 
la proposta que s’ofereix, per tal de puntuar-la d’acord amb el que preveu el document de Criteris 
de Valoració de la clàusula 19a. d’aquest Plec. 
 
A mode indicatiu, la memòria pot contenir la documentació següent: 
 

- Informació general de l’immoble: antiguitat, estat general de l’edificació i reformes 
realitzades (si és el cas). 

- Memòria descriptiva dels materials i acabats col·locats en el local. 
- Memòria descriptiva dels sistemes d’instal·lacions amb detall de les seves 

característiques tècniques, amb plànols explicatius, si fos necessari. 
- Plànol amb la superfície total de l’immoble i les superfícies de les diferents estances que 

contingui. 
- Fotografies representatives de l’exterior i l’interior del local. 

 
c) Declaració expressa de no existir arrendament ni ocupació en l’immoble ofert. 

 
d) Qualsevol altre document que el proponent consideri oportú a l’efecte d’una millor selecció de 

l’arrendador.  
 
En cap cas el sobre núm. 2 no podrà contenir cap referència a l’oferta econòmica ni cap documentació 
relativa al sobre 3. 
 
Tota aquesta documentació es presentarà degudament ordenada i enquadernada, i anirà precedida d’un 
índex sistemàtic, signat pel licitador, en el qual es relacionaran tots els documents que l’integren. 
 
Clàusula 15a. Sobre número 3. Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació 
quantificables automàticament. El sobre número 3, portarà com a títol: ‘Oferta relativa a criteris 
avaluables automàticament per prendre part en el procediment obert, convocat per l’Ajuntament de 
Manresa, per a la licitació del contracte privat d’arrendament d’un local a Manresa, amb destí al Servei 
d’acollida dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament’’ i contindrà: 
 

 Oferta del preu de l’arrendament, subscrita d’acord amb el model que s’adjunta com 
annex III al present plec, degudament signada. 
 

 Plànol de situació de la nau, indicant la proximitat amb la seu dels Serveis Socials 
Municipals Centrals (Ctra. de Vic, núm. 16 de la ciutat), així com la proximitat amb les 
parades d’autobús municipals del carrer Guimerà i la Plaça Valldaura de Manresa. 
 

Clàusula 16a. Mesa de contractació. La Mesa de contractació estarà integrada pels membres 
següents: 
  

 Presidenta. Serà presidenta de la Mesa la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, que 
podrà ser substituïda per qualsevol altre regidor/a adscrit/a a l’Àrea de Drets i Serveis a les 
Persones, a proposta seva. 

 
 Vocals. Seran vocals de la Mesa: 

El regidor delegat d’Hisenda i Organització, que podrà ser substituït per qualsevol altre/a regidor/a, 
a proposta seva.  
El Secretari general de l’Ajuntament o funcionari/a que el substitueixi. 
La Interventora accidental de l’Ajuntament o funcionari/a  que la substitueixi. 
La cap del servei d’Acció i Cohesió Social de l’Ajuntament o funcionari/a que la substitueixi. 
El cap de la secció d’Equipaments municipals de l’Ajuntament o funcionari/a que el substitueixi. 
 

 Secretari. Actuarà com a secretari de la Mesa el cap del servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions de l’Ajuntament o funcionari/a que el substitueixi. 

 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 36  de 18 de juliol de 2017             167 

 
 

       

Clàusula 17a. Qualificació i valoració de la documentació inclosa en els sobres núm. 1 i 2. 
L’endemà de l’últim dia per a la presentació de proposicions la Mesa es reunirà en acte no públic per 
qualificar la documentació inclosa en els sobres núm. 1. 
 
Si s’observessin deficiències esmenables, s’atorgarà als licitadors un termini de tres (3) dies per 
esmenar-les. La notificació s’entendrà vàlidament feta per la remissió d’un fax al número que el licitador 
hagués assenyalat o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça indicada pel licitador. 
 
Si les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació serà negativa i les proposicions 
quedaran excloses de la licitació. 
 
Si no s’observessin deficiències esmenables, la Mesa procedirà en el mateix acte a l’obertura dels 
sobres núm. 2 d’aquelles proposicions que hagin estat admeses, els quals contenen els documents 
relatius als criteris no quantificables automàticament. En cas contrari, la Mesa es reunirà, per a 
l’obertura dels sobres núm. 2, un cop transcorregut els termini de 3 dies hàbils atorgat als licitadors per 
a l’esmena de les deficiències. 
 
La documentació continguda en aquests sobres es lliurarà als serveis tècnics municipals, a l’efecte de 
l’emissió d’informes. A la vista dels informes tècnics emesos, la mesa valorarà les ofertes contingudes 
en el sobre 2. 
 
Clàusula 18a. Obertura dels sobres núm. 3 i proposta d’adjudicació. L’obertura dels sobres 
número tres es celebrarà en acte públic a la Casa Consistorial, prèvia convocatòria publicada al Perfil 
del contractant. 
 
L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la Mesa sobre el nombre de proposicions 
presentades, les que han sigut admeses o inadmeses, justificant-ne els motius, i la puntuació obtinguda 
per cadascuna de les ofertes admeses en relació amb els criteris no quantificables automàticament. 
 
A continuació s’obriran els sobres número 3 presentats pels licitadors i es llegiran les ofertes 
econòmiques formulades i, si és possible, es proposarà la persona adjudicatària d’acord  amb la 
puntuació final que resulti de la suma obtinguda en els diferents criteris. Per deixar constància de tot 
s’aixecarà una acta que reculli de manera breu les incidències. 
 
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que: 
 

 Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament 
allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta. 

 

 No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa. 
 

 Variïn substancialment el model de proposició establert. 
 
La manca de signatura de la proposició per persona amb poders suficients podrà ser esmenada en el 
termini de vint-i-quatre (24) hores, a comptar de la notificació verbal de l’existència del defecte, feta per 
la mesa de contractació en el mateix acte d’obertura de les proposicions.  La no esmena d’aquest 
defecte és causa de no acceptació de l’oferta del licitador. 
 
Clàusula 19a. Criteris de valoració. Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts 
en aquesta clàusula i de conformitat amb l’article 150 del TRLCSP. La puntuació màxima total serà de 
100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents: 
 
  

 
Criteris 

Puntuació màxima 

a. Aspectes qualitatius del projecte. Es valorarà amb la 
màxima puntuació l’oferta que ofereixi un local que, a criteris 
tècnics, compleixi amb el màxim de requisits expressats en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. La  resta d’ofertes obtindran 
la puntuació proporcional respecte a la que tingui la màxima 

 
40 punts 

(criteri no quantificable 
automàticament) 
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valoració.     

b. Millora en el preu de licitació. S’adjudicarà la màxima 
puntuació al contractista que ofereixi un preu d’arrendament 
més baix, a partir del tipus màxim de licitació, i la resta es 
puntuaran de forma proporcional en relació amb l’oferta més 
baixa.  
 

 

 
40 punts 

(criteri automàtic) 

c. Proximitat del local respecte de la seu dels Serveis 
Socials Municipals Centrals (Ctra. de Vic, núm. 16). La 
distància es calcularà traçant una línia recta entre la ubicació 
del local i la seu de Serveis Socials. Per a calcular aquesta 
distància es tindran en compte les coordenades UTM que 
figurin al Cadastre, en relació amb el local que s’hagi 
proposat. Obtindrà la màxima puntuació aquella oferta que 
tingui la distància més curta. L’oferta que tingui  la distància 
més gran tindrà 0 punts i la resta d’ofertes, obtindran la seva 
puntuació per interpolació lineal. 

 
10 punts 

(criteri automàtic) 

d. Proximitat del local respecte les parades d’autobús 
urbà situades al carrer Guimerà i la plaça Valldaura. La 
distància es calcularà traçant una línia recta entre la ubicació 
del local i les parades indicades. Per a calcular aquesta 
distància es tindran en compte les coordenades UTM que 
figurin al Cadastre, en relació amb el local que s’hagi 
proposat. Obtindrà la màxima puntuació aquella oferta que 
tingui la distància més curta. L’oferta que tingui  la distància 
més gran tindrà 0 punts i la resta d’ofertes, obtindran la seva 
puntuació per interpolació lineal. 

 
10 punts 

(criteri automàtic) 

 
L'oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels criteris indicats en 
aquesta clàusula. Tanmateix, es considerarà que existeix un empat entre ofertes, sempre que la 
diferència en el còmput total de punts entre l'oferta major puntuada i la/es restant/s no superi un punt (1'00 
punt). 
 
Per tal de desfer l'empat, es considerarà com a criteri prevalent el que es designa a la lletra a) d'aquesta 
clàusula (millora en el preu d’adjudicació) i a tal efecte es proposarà l'adjudicació del contracte a l'oferta 
que obtingui una major puntuació en aquest criteri. En cas que persisteixi l'empat, amb la mateixa 
consideració sobre les regles d'empat que la indicada en el paràgraf anterior, s'anirà analitzant 
comparativament i per ordre nominal la major puntuació en la resta de criteris, considerant-se més 
avantatjosa l'oferta que obtingui major puntuació en el criteri respectiu, agafant-se sempre per realitzar la 
comparativa la totalitat d'ofertes que hagin quedat empatades en primer terme (vegeu paràgraf anterior). 
 
Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les ofertes 
que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la mecànica que estableixi la mesa de 
contractació. En qualsevol cas, aquest sorteig serà públic. 
 
CAPÍTOL III 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 20a. Valoració de les proposicions. L’òrgan de contractació classificarà, per ordre 
descendent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o 
anormals. Per a realitzar aquesta classificació, s’atendrà als criteris d’adjudicació assenyalats en el plec 
de clàusules administratives.  
 
La mesa de contractació recollirà els informes i l’assessorament que consideri necessaris i a la vista de 
les propostes presentades i dels criteris abans assenyalats, realitzarà l’oportuna valoració a l’efecte de 
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
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Clàusula 21a. Obligacions del licitador. L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en el termini de tres dies hàbils, a 
comptar des del dia següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, 
seguint l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
Clàusula 22a. Adjudicació del contracte. L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en el 
termini de cinc dies hàbils a comptar des de la recepció de la documentació. 
 
No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figurin als plecs de clàusules administratives. 
 
L’adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà telemàticament a tots els licitadors, i 
simultàniament es publicarà al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Clàusula 23a. Perfeccionament del contracte. El contracte d’arrendament es perfeccionarà amb la 
seva formalització. A partir d’aquest moment, l'adjudicatari i l'Ajuntament queden obligats al seu 
compliment, i els són d'aplicació les disposicions vigents sobre arrendaments urbans. 
 
Clàusula 24a. Formalització del contracte. El contracte es formalitzarà en el termini màxim de vuit (8) 
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació. 
 
En qualsevol cas, a la notificació i al Perfil del contractant s’indicarà el termini en que cal procedir a la 
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 156.3 del TRLCSP. 
 
Clàusula 25a. Resolució del contracte. El contracte podrà extingir-se per alguna de les causes de 
resolució anunciades a la Llei d’Arrendaments Urbans i altres normes de dret privat, i per les normes 
civils pròpies. Així mateix, seran causes de resolució l’incompliment de qualsevol de les obligacions 
fixades en aquest plec de clàusules. 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ, PER CONCURS 
PÚBLIC, DE L’ARRENDAMENT D’UN LOCAL AMB DESTÍ AL SERVEI D’ACOLLIDA DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

 
1a. Objecte del contracte.  
 
Constitueix l’objecte del contracte l’arrendament, per part de l’Ajuntament de Manresa, d’un local situat a 
la mateixa ciutat, per tal que pugui ser utilitzat per a la ubicació del Servei d’Acollida dels Serveis Socials 
Bàsics de l’Ajuntament de Manresa. 
 
2a. Ubicació del local.  
 
El local pot estar ubicat a qualsevol lloc de la ciutat, a una distància no superior als 750 m2 en línia 
recta respecte de l’edifici de la seu dels Serveis Socials Municipals Centrals, situat a la Ctra. de Vic, 
núm. 16 de Manresa. Es valorarà, a més, la màxima proximitat amb les parades d’autobús urbà 
situades al carrer Guimerà i a la plaça Valldaura de la ciutat. 
 
3a. Termini del contracte.  
 
La durada del contracte d’arrendament serà de set (7) anys comptats a partir de l’endemà de la data de 
signatura. Aquest termini serà obligatori per a la part arrendadora. 
 
4a. Preu màxim de licitació.  
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L’import de la renda que servirà de tipus per a la licitació ha de ser com a màxim de QUATRE EUROS 
(4€) mensuals per m2, IVA inclòs. Aquest preu també inclou l’IBI i totes les despeses comunes. 
 
5a. Requisits tècnics de la nau. 
 
El local a arrendar s’ha d’ajustar allò que disposa el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació i haurà de complir, com a mínim, els següents requisits: 
 

 Comptar amb una superfície útil mínima de 200 m2 i màxima de 300 m2, que puguin incloure: 
 

- Una recepció i sala d’espera amb capacitat per a un taulell i un mínim de 15 cadires, 
que permeti una distribució adient per tal que les persones ateses puguin parlar amb 
l’informador/a social sense que la resta de gent en espera no senti les converses. 
 

- Un mínim de 5 despatxos amb capacitat per ubicar-hi una taula de treball i dues 
cadires de cortesia, que comptin amb ventilació exterior. Es valorarà que els 
despatxos puguin estar interconnectats entre ells i que puguin disposar de ventilació i 
il·luminació natural des de l’exterior. 

 
- Una sala de reunions, amb capacitat mínima per a 10 persones. 

 
- Una sala d’acollides grupals per a un mínim de 30 persones. 

 
- Una sala de maquinària 

 
- Una sala d’arxiu 

 
- Un espai per a material de neteja  

 

 Complir les condicions de seguretat estructural, de seguretat en cas d’incendi, de seguretat 
d’utilització, de salubritat, de protecció contra el soroll i d’estalvi d’energia que assenyala la 
legislació vigent. Així mateix, haurà de complir els requisits de protecció laboral que estableix la 
legislació vigent. 

 

 Complir amb les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres exigides per la legislació 
relativa a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de persones amb 
discapacitat, sense perjudici dels ajustos raonables que s’hagin d’adoptar. En aquest sentit, es 
valorarà que el local sigui en planta baixa. 

 

 Comptar amb lavabos i serveis higiènic sanitaris. Es valorarà l’existència de lavabos adaptats per 
a persones amb discapacitat. 
 

 Tenir condicions per permetre una total informatització. En aquest sentit, es valorarà l’existència 
de cablejat en les instal·lacions i la disponibilitat d’un servidor. 

 

 Requeriments d’instal·lacions: 
 

o Potencia KV: 50,- 
o L'escomesa per a tots els KW serà en corrent alterna trifàsica. 
o Instal·lació: Escomesa, Quadre de comptadors per corrent trifàsica.    

 
6a. Memòria tècnica.  
 
D’acord amb l’establert a la clàusula 14a. del Plec de Clàusules Administratives, els licitadors hauran de 
presentar una memòria tècnic descriptiva de l’immoble ofert, amb detall de les seves característiques, 
qualitat dels materials, acabats i instal·lacions, així com la resta de característiques que permetin avaluar 
la proposta que s’ofereix. Aquesta memòria podrà contenir: 
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- Informació general de l’immoble: antiguitat, estat general de l’edificació i reformes 
realitzades (si és el cas). 

- Memòria descriptiva dels materials i acabats col·locats en el local. 
- Memòria descriptiva dels sistemes d’instal·lacions amb detall de les seves 

característiques tècniques, amb plànols explicatius, si fos necessari. 
- Plànol amb la superfície total de l’immoble i les superfícies de les diferents estances que 

contingui. 
- Fotografies representatives de l’exterior i l’interior del local. 

 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.2 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i del 

60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per 
obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del 
terme municipal, o de manteniment i conservació, consolidació, reforma i 
rehabilitació en edificacions del centre històric. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva d'aquest 
dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es poden 
gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits previstos a 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
Expedient: GTR.ICB/2016000365 (GTR.ICI/2016000629 - LLI.COM/2016000420) 
Descripció obres: Reformar parcialment l'edifici del Consell Comarcal del Bages a la 
Muralla de Sant Domènec, 24 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d'immobles, en qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest 
article 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000059 (GTR.ICI/2017000269 - LLI.COM/2017000157) 
Descripció obres: Treure el fals sostre de plaques d'un local sense ús al carrer 
Sobrerroca, 1 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000073 (GTR.ICI/2017000299 - LLI.COM/2017000184) 
Descripció obres: Reformar la teulada pel que fa a l'aïllament i les teules al carrer 
Pirineu, 45 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats 
en qualsevol altre indret del terme municipal   
 
Sol·licitant: XXX  representada per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000083 (GTR.ICI/2017000367 - LLI.COM/2017000238) 
Descripció obres: Pintar façana habitatge situat a C/Saclosa,27 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats 
en qualsevol altre indret del terme municipal ,”  
 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació parcial de diverses sol·licituds de bonificació del 

50% i del 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
per obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret 
del terme municipal, o de manteniment i conservació, consolidació, reforma i 
rehabilitació en edificacions del centre històric. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva d'aquest 
dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es poden 
gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents 
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o 
rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents s’han informat parcialment favorable les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació 
  
La cap de secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat parcialment favorable. 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifiquen:  
 

Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2016000281 (GTR.ICI/2016000466 - LLI.COM/2016000310) 
Descripció obres: Reformar cuina i pintar façana a la Casa Masnou 
Benefici fiscal sol·licitat:  95% de la quota a l’empara de l’apartat 7 a de l’article 6 de 
l’ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol indret 
del terme municipal.  
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del 
benefici sol·licitat, ja que part de les obres corresponen a actuacions fora de la 
façana. 
 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció dels següents beneficis: 
Beneficis fiscals concedits : 50% de la quota a l'empara de l'apartat 7 b de l'article 6 
de l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació d'immobles, en 
qualsevol indret  del terme municipal no inclòs en l'apartat 1 b d'aquest article, pel que 
fa a la reforma de la cuina, i  el 95% de la quota a l’empara de l’apartat 7 a de l’article 6 
de l’ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol 
indret del terme municipal, per la façana. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000012 (GTR.ICI/2017000324 - LLI.OBM/2017000015) 
Descripció obres: Rehabilitar parcialment la façana a la carretera de Vic, 28 
Benefici fiscal sol·licitat: 95% de la quota a l'empara de l'apartat 1 c de l'article 6 de 
l'ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i  rehabilitació d’immobles o de 
millora i rehabilitació de façanes realitzades per les Administracions públiques o per 
organismes o empreses dependents de les mateixes en els polígons o edificis de 
promoció i gestió públiques.  
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del 
benefici sol·licitat, ja que no es tracta d’una actuació realitzada per una administració 
pública, ni en un polígon de promoció i gestió pública. 
 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici: 
 
Benefici fiscal concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de manteniment i 
conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector 
del centre històric 
 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2017000081 (GTR.ICI/2017000356 - LLI.COM/2017000232) 
Descripció obres: Reformar el paviment de la terrassa al carrer Sant Salvador, 19 
Benefici fiscal sol·licitat:  95% de la quota a l'empara de l'apartat 1 b de l'article 6 de 
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l'ordenança fiscal per les obres d’intervenció total en algun dels paraments que 
configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats al Centre 
Històric 
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del 
benefici sol·licitat, ja que no es tracta d'una intervenció total en algun dels parament, 
sinó que, és parcial en actuar només en el paviment de dues terrasses. 
 
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici: 
Benefici fiscal concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de manteniment i 
conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector 
del centre històric.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del  95% de la 

quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres 
d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6  de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat la sol·licitud 
que es relaciona més endavant. 
 
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de la quota 
de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, 
circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a l’efecte. 
 
El Cap de la Secció de Serveis Socials ha informat: 
 
Informo que la finca del carrer de Lleida núm. 8 forma part del programa de masoveria urbana 
que es porta a terme des de l’entitat Caritas amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i 
que té un especial interès  en l'àmbit social, i per tant demano que li sigui aplicada la 
bonificació que li correspongui. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de 
la bonificació. 
  
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
  

Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’especifica: 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2016000301 (GTR.ICI/2016000531 - LLI.COM/2016000338) 
Descripció obres: intervenció en pisos de masoveria urbana al c. Lleida 8, 2n 2a/3r 
3a/ 4t 1a/ 4t 2a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit: 95% de la quota de l’impost a l’empara de 
l’apartat 4 de l’article 5 de l’ordenança fiscal per obres d’especial transcendència en 
l’àmbit social o de foment de l’ocupació.” 

 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.5 Aprovar, si escau, l’estimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de 

Govern Local, de 19 de juliol de 2016, i concessió de la bonificació del 95% de la 
quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme 
municipal, en la part corresponent a la rehabilitació de façana.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 23 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“XXX amb NIF XXX, presenta recurs de reposició contra  el dictamen desfavorable de 
sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de 
data 19 de juliol de 2016 (GTR.ICB2015000419).   
 
L'interessat va sol·licitar la bonificació del 95% de la quota a l'empara de l'apartat 7a de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol 
indret del terme municipal i se li va desestimar perquè les façanes només formaven una part 
de tota l'obra realitzada. 
 
L'interessat demana que se li apliqui la bonificació a la part de l'obra de la façana. 
 
El cap de la unitat de banc de dades i cadastre ha informat en data 10/02/2017: 
 
Analitzada la documentació que consta a l'expedient d'obres OBM/148-2015 es pot comprovar que les obres 
majoritàriament comprenen l'adequació d'un local comercial de planta baixa que ja havia existit, si bé se'n milloren 
les instal·lacions i acabats interiors de la planta. Es comprova que les obres també comprenen la rehabilitació de la 
façana, i en aquest cas com que el local de planta baixa i altell abarca tota la construcció de la finca en qüestió, a 

més de les obres d'adequació interior del local també es considera la rehabilitació de façana efectiva i extensa a 
tota la finca. 
Per aquest motiu sí que es pot aplicar la bonificació sol·licitada únicament per la part de pressupost corresponent a 
la rehabilitació de façana i que d'acord amb la documentació presentada a la LLI.OBM/148-2015 és de 11.568,63 €. 
 
 

Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
 
Estimar el recurs presentat amb registre d’entrada 2016056650, per part de XXX amb DNI 
XXX,  i concedir el benefici fiscal  del 95% de la quota a l'empara de l'apartat 7a de l'article 6 
de l'ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol indret del 
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terme municipal, únicament per la part de pressupost corresponent a la rehabilitació de la 
façana.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.6 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta 

de Govern Local, de 16 de febrer de 2016, de desestimació de la sol·licitud de 
bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 26 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“XXX en representació de  BABEL IDIOMES,S.L amb NIF B66432030 presenta recurs de 
reposició contra  el dictamen desfavorable de sol·licitud de bonificació de la quota de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres de data 16 de febrer de 2016  GTR.ICB 2015/137 
 
L’interessat va sol·licitar la bonificació del 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 7 b de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació d'immobles , en qualsevol 
indret del terme municipal no inclòs en l'apartat 1b d'aquest article.  
 
L’interessat al·lega que  compleix el requisits establerts a l’ordenança. 
 
El cap de la unitat de banc de dades i cadastre ha informat en data 07/02/2017 : 
 
D'acord amb allò que consta a la sol·licitud de la llicència d'obres, expedient LLI.OBM/35-2015, es verifica que les 
obres corresponen a l'adequació d'un local de planta baixa per a escola d'idiomes. Atès que aquestes obres són de 
nova construcció d'un local dins d'un edifici relativament nou, de construcció de l'any 2006, no es pot considerar en 
cap cas que es tracti d'obres de reforma, reparació o rehabilitació d'edifici, per la qual cosa no és procedent atorgar 
la bonificació sol·licitada. 
 

Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Desestimar el recurs presentat per XXX en representació de BABEL IDIOMES,S.L amb DNI 
B66432030 amb registre d’entrada 2016018219.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.7 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta 

de Govern Local, de 19 d’abril de 2016, de desestimació de la sol·licitud de 
bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 29 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
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“XXX amb NIF XXX presenta recurs de reposició contra el dictamen desfavorable de 
sol·licitud de bonificació de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de 
data 19 de juny de 2016.   
 
L’interessat va sol·licitar la bonificació del 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 7 a de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres de millora i rehabilitació de façanes en qualsevol 
indret del terme municipal.  
 
L’interessat al·lega que  les obres realitzades inclouen millora en el local. 
 
El cap de la unitat de banc de dades i cadastre ha informat en data 07/02/2017 : 
 
D'acord amb la sol·licitud de la llicència d'obres LLI.OBM/44-2015 es verifica que l'obra correspon a l'adequació i 
adaptació d'un local de planta baixa a bar-restaurant. D'acord amb l'article 6. 1 b) de l'ordenança fiscal reguladora 
de l'impost sobre construccions instal·lacions i obres, en aquest cas les bonificacions són per obres de reforma, 
reparació i rehabilitació d'immobles o de millora de façanes del Centre Històric. 
En aquest cas les obres executades, tot i que poden haver contribuït indirectament a una millora de l'immoble, no 
es poden considerar que la seva finalitat fos aquesta. Les obres de millora a què es refereix l'ordenança 
comprendrien reforços estructurals, modificacions d'instal·lacions, accessibilitat, habitabilitat. Per tant i atès que les 
obres portades a terme corresponen a l’adaptació i adequació d'una planta baixa a un local destinat a bar i 
restaurant, no és procedent l'aplicació de la bonificació sol·licitada. 
 

Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Desestimar el recurs presentat per   XXX amb DNI XXX i  amb registre d’entrada 
2016043619.” 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.8 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta 

de Govern Local, de 19 de juny de 2016, de desestimació de la sol·licitud de 
bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 21 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“COMUNITAT DE VEINS CTRA. DE VIC 183 - 185 amb NIF H59600908 presenta recurs de 
reposició contra  el dictamen desfavorable de sol·licitud de bonificació de la quota de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres de data 19 de juny de 2016 (GTR.ICB 
2016000231). 
 
L’interessat va sol·licitar la bonificació del 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 7 b de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació d'immobles , en qualsevol 
indret del terme municipal no inclòs en l'apartat 1b d'aquest article.  
 
L’interessat al·lega que  es pot considerar una obra de rehabilitació de l'edifici. 
 
El cap de la unitat de banc de dades i cadastre ha informat en data 07/02/2017 : 
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D'acord amb allò que especifica la sol·licitud de llicència d'obres a l'expedient LLI.COM/2016-45, pel qual s'origina 
l'expedient GTR.ICB/2016-47, el tipus d'obra correspondria més a obres de manteniment i reparació que no pas de 
reforma i rehabilitació.  
Tot i que efectivament com es declara al recurs presentat les obres són provocades per les filtracions d’aigua de la 
piscina, no es poden considerar ni reforma ni reparació o rehabilitació, atès que clarament corresponen a 
manteniment d’aquesta part d’immoble i no es contempla en cap apartat de les bonificacions que regula 
l’ordenança fiscal sobre construcció, instal·lacions i obres. 
 

Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Desestimar el recurs presentat per part de  COMUNITAT DE VEINS CTRA. DE VIC 183 - 185 
amb NIF H59600908  amb registre d’entrada E2016043248.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.1.9 Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta 

de Govern Local, de 19 de juny de 2016, de desestimació de la sol·licitud de 
bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 26 de juny 
de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“XXX en representació de TAVERNA DELS MAQUIS SL, amb NIF B66692765, presenta recurs 
de reposició contra el dictamen desfavorable de sol·licitud de bonificació de la quota de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de data 19 de juny de 2016 
(GTR.ICB2016000030). 
 
L'interessat va sol·licitar la bonificació del 95% de la quota a l'empara de l'apartat 1 b) de 
l'article 6 de l'ordenança fiscal per la reforma, reparació i rehabilitació d'immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del Centre històric, que es va desestimar perquè les obres eren 
únicament de condicionament interior d'un local comercial i no suposaven una reforma, 
reparació ni rehabilitació de l'immoble. 
 
L'interessat al·lega que es pot considerar una obra de reforma i rehabilitació del local ja que hi 
ha una modificació de volums i metres quadrats. 
 
El cap de la unitat de banc de dades i cadastre ha informat en data 10/02/2017: 
 
Analitzada la documentació de la llicència comunicada, s'observa que les obres comprenen únicament la reforma i 
millora de construcció al local de planta baixa, destinat a bar, tant per allò que fa a modificació d'instal·lacions com 
també de la construcció i acabats únicament de la planta baixa. No es pot considerar de cap manera que les obres 
afectin al total immoble i molt menys encara que es puguin considerar de millora i reforma de l'edifici. Per la qual 
cosa es proposa desestimar el recurs presentat. 
 

Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la 
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor 
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 

 
ACORD 
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Desestimar el recurs presentat amb registre municipal d’entrada núm. 2016045534, per part 
de  XXX en representació de TAVERNA DELS MAQUIS SL amb NIF B66692765. “ 
 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 

5.2      Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 

5.2.1  Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en 
aquest Ajuntament com a tècnica superior arquitecta, amb l’activitat privada de 
dissenyadora gràfica. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, de 
13 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. XXX amb DNI XXX, funcionaria interina en 
pràctiques que ocupa una plaça de Tècnica Superior arquitecta, per mitjà de la qual demana 
la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi per tal de 
realitzar l’activitat privada de dissenyadora gràfica. 
 
Atès que ocupa la Sra. XXX ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
tipologia de jornada ordinària de 37,5 hores setmanals en còmput anual i que la dedicació a la 
segona activitat seria  distribuïda fora de la jornada assignada, de forma puntual durant les 
tardes i els dissabtes. 
 
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi 
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Vist que en la relació de llocs de treball es constata que el lloc de treball que ocupa no té 
assignat un complement específic per incompatibilitat. 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015 que delega en la Junta 
de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal, publicat al BOP de 22 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar la Sra. XXX amb DNI XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública 

principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de funcionària interina, amb 

l’activitat privada de dissenyadora gràfica. 

 

Segon.- Informar la Sra. XXX que de conformitat amb el que preveuen els articles 21 de la 

Llei 21/1987 i art. 343 del decret 214/1990, el reconeixement de compatibilitat no podrà 
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modificar la jornada de treball i horari que tingui establert en aquest Ajuntament i quedarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les 

condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del DECRET 214/1990, de 30 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 

establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 

realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, hagi 

intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic que ocupa. 

 

Quart.- La Sra. XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol 

modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.2.2 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en 

aquest Ajuntament com a professor del Conservatori Municipal de Música, amb 
l’activitat privada de professor al Conservatori del Liceu. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, de 
14 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 

“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. XXX amb DNI XXX, professor del Conservatori 
Municipal de Música de Manresa, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici 
d'una segona activitat privada per compte propi per tal de realitzar l’activitat privada per 
compte d’altri de músic. 

Atès que el Sr. XXX ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que té assignada una tipologia de 
jornada 26,25 hores setmanals en còmput anual i que la dedicació a la segona activitat seria  
distribuïda fora de la jornada assignada al Conservatori de Manresa. 
 
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi 
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Vist que en la relació de llocs de treball es constata que el lloc de treball que ocupa no té 
assignat un complement específic per incompatibilitat. 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015 que delega en la Junta 
de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal, publicat al BOP de 22 de juliol de 2015. 
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Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Autoritzar al Sr. XXX amb DNI XXX per compatibilitzar l’activitat pública principal que 

desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral fix, amb l’activitat privada de 

professor al Conservatori del Liceu. 

 

Segon.- Informar al Sr. XXX que de conformitat amb el que preveuen els articles 21 de la Llei 

21/1987 i art. 343 del decret 214/1990, el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar 

la jornada de treball i horari que tingui establert en aquest Ajuntament i quedarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les 

condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del DECRET 214/1990, de 30 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 

establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 

realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, hagi 

intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic que ocupa. 

 

Quart.- El Sr. XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol 

modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
5.2.3 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en 

aquest Ajuntament com a professor del Conservatori Municipal de Música, amb 
l’activitat privada de músic. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, de 
14 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. XXX amb DNI XXX,  professor i Cap de departament 
de Jazz i Música Moderna, del Conservatori Municipal de Música de Manresa, per mitjà de la 
qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi 
per tal de realitzar l’activitat privada per compte d’altri de músic. 
 
Atès que el Sr. XXX ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que té assignada una tipologia de 
jornada ordinària de 37,5 hores setmanals en còmput anual i que la dedicació a la segona 
activitat seria  distribuïda fora de la jornada assignada, de forma puntual. 
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Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi 
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Vist que en la relació de llocs de treball es constata que el lloc de treball que ocupa no té 
assignat un complement específic per incompatibilitat. 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015 que delega en la Junta 
de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal, publicat al BOP de 22 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Autoritzar al Sr. XXX amb DNI XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública 

principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral fix, amb 

l’activitat privada de l’exercici per compte d’altri de músic. 

 

Segon.- Informar al SrXXX que de conformitat amb el que preveuen els articles 21 de la Llei 

21/1987 i art. 343 del decret 214/1990, el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar 

la jornada de treball i horari que tingui establert en aquest Ajuntament i quedarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les 

condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del DECRET 214/1990, de 30 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 

establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 

realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, hagi 

intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic que ocupa. 

 

Quart.- El Sr. XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol 

modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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5.2.4 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en 
aquest Ajuntament com a professora del Conservatori Municipal de Música, amb 
l’activitat privada de professora a la Fundació Orfeó Català Palau de la Música. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, de 
14 de juny de 2017, que es transcriu a continuació: 

“Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. XXX amb DNI XXX,  professora superior de cant 
del Conservatori Municipal de Música de Manresa, per mitjà de la qual demana la 
compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte d’altri de professora a 
la Fundació Orfeó Català Palau de la Música. 

Atès que la Sra. XXX ocupa a l’ajuntament un lloc de treball que té assignada una tipologia de 
jornada de 28,13 hores setmanals en còmput anual i que la dedicació a la segona activitat 
seria  distribuïda fora de la jornada assignada, de forma puntual. 
 
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi 
coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Vist que en la relació de llocs de treball es constata que el lloc de treball que ocupa no té 
assignat un complement específic per incompatibilitat. 
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015 que delega en la Junta 
de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal, publicat al BOP de 22 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar a la Sra. XXX amb DNI XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública 

principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral fix, amb 

l’activitat privada de l’exercici per compte d’altri de professora. 

 

Segon.- Informar a la Sra. XXX que de conformitat amb el que preveuen els articles 21 de la 

Llei 21/1987 i art. 343 del decret 214/1990, el reconeixement de compatibilitat no podrà 

modificar la jornada de treball i horari que tingui establert en aquest Ajuntament i quedarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les 

condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del DECRET 214/1990, de 30 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats la suma de jornades de 

l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que tingui 

establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 
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• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 

realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, hagi 

intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic que ocupa. 

 

Quart.- La Sra. XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol 

modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 6 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten. 
 
 
7. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretària general accidental estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari general 


