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ACTA   

 

  

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/8 La junta de govern local 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data 7 / de març / 2019 

Durada  Des de les 18:30 fins a les 20:00 hores 

Lloc  Sala de Juntes 

Presidid a per  Amadeu Benach i Miquel 

Secretà ria Immaculada Rocío Santos Cuellas 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms  Assisteix  

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

39718771W Anna Jané Caralt (sense dret a vot) SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 
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Una vegada verificada per la Secretària Interventora Tresorera Accidental la 
constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint a la 
deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

• Acta Junta de Govern Local en sessió ordinaria de data 28 de Febrer 
de 2019. JGL/2019/7 

  

  

Expedient 1367/2017. Expedient d'execució subsidiària per 
condicionament de terrenys de titularitat privada  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA RECTIFICACIÓ EN LA TITULARI TAT DE DIVERSOS 
TERRENYS EN EXPEDIENT D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA PER CO NDICIONAMENT 
DE DIVERSOS SOLARS DE TITULARITAT PRIVADA, ANY 2017  

 
1. ANTECEDENTS 

  

1.1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 68/2017, de data 24 de maig de 2017, es va 
ordenar als titulars dels terrenys indicats a continuació el compliment efectiu de les 
obligacions de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament, així com 
de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts en 
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la legislació sectorial o en les ordenances locals: 

  

NIF Titular Referència cadastral Ubicació de la finca 

.....129L Sr. F. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 22 

.....7832 G.S. 0808711CF8700N0001IL BARCELONA, 1-5 

  

1.2. Se’ls va concedir un termini de 7 dies per executar el condicionament dels solars i 
deixar-los lliures de males herbes i altres residus, amb advertiment d'execució forçosa en 
cas d’incompliment, mitjançant actuació subsidiària per l'Ajuntament a costa i a càrrec de 
l’obligat, o bé mitjançant la imposició de multes coercitives reiterades en el temps fins 
aconseguir que es compleixi l’obligació de conservació. 

  

1.3. Transcorregut el termini concedit per dur a terme les esmentades actuacions, 
aquestes no es van realitzar per les persones interessades, per la qual cosa es va 
l’iniciar el procés d’execució subsidiària.  

  

1.4. Finalitzada l’execució subsidiària, el coordinador dels serveis tècnics municipals, en 
data 9 d’octubre de 2017, va informar sobre la liquidació definitiva de les actuacions 
realitzades. De la mateixa en resulta un import a liquidar a favor de l’Ajuntament de: 

  

NIF Titular Referència cadastral Ubicació de la finca 
Import a liquidar (IVA 
inclòs) 

.....129L Sr. F. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 22 115,50 Eur 

.....7832 G.S. 0808711CF8700N0001IL BARCELONA, 1-5 83,49 Eur 

  

1.5 Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2018, es va aprovar la 
liquidació definitiva dels treballs de realitzats per execucions subsidiàries i es va donar 
trasllat a BASE per tal de que procedís al seu cobrament en període voluntari. 

1.6. Amb motiu de l’exigència per part de Base de la necessitat d’acreditar la titularitat 
dels terrenys sobre els quals s’exerceix l’execució subsidiària, l’Ajuntament ha detectat 
un error en la titularitat d’aquests terrenys de titularitat privada i, per tant, procedeix la 
seva rectificació.  

Consultada la nota simple del Registre de la Propietat i el certificat del cadastre de la 
parcel.la amb referència cadastral 7804605CF7770S0001WB, indiquen que els titulars 
actuals, a parts iguals, són el Sr. F.B.D amb DNI: ..129L, el Sr M.B.D amb DNI: ..785Z, la 
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Sra. M.B.D amb DNI: ..624N i el Sr L.B.D amb DNI: ..307Q.  

Consultades les dades cadastrals de la parcel·la amb referència cadastral 
0808711CF8700N0001IL, indica que el titular actual és Àrids Catalunya SA. 

  

2. FONAMENTS DE DRET 

  

Els obligats a portar a terme els treballs de condicionament de terrenys són els 
propietaris dels mateixos, de conformitat amb els articles 15.1.b) del Reial decret 
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i 
rehabilitació urbana; 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, LU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

  

Per tot això exposat, ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que 
atorga l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

  

I vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del Ple Municipal a favor de JGL a data 22 juny del 
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple Municipal arran de 
l’acord plenari de data 4 d’abril de 2017. 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Deixar sense efecte les liquidacions definitives aprovades en expedient 
d’execució subsidiària per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 
2018, que són: 

  

NIF Titular Referència cadastral Ubicació de la finca 
Import a liquidar (IVA 
inclòs) 

.....129L Sr. F. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 22 115,50 Eur 

.....7832 G.S. 0808711CF8700N0001IL BARCELONA, 1-5 83,49 Eur 

  

SEGON.- Aprovar les següents liquidacions per treballs realitzats en expedient 
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d’execució subsidiària, als titulars dels terrenys indicats a continuació i consistents en 
condicionar els terrenys per deixar-los lliures de males herbes: 

  

NIF Titular Referencia cadastral Ubicació de la finca Import a liquidar (IVA 
inclòs) 

.....129L Sr. F. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 
22 

28,88 Eur 
.....785Z Sr. M. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 

22 
28,88 Eur 

.....624N Sra. M. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 
22 

28,88 Eur 
.....307Q Sr. L. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 

22 
28,88 Eur 

A58447426 Àrids Catalunya, SA 0808711CF8700N0001IL BARCELONA, 1-5 83,49 Eur 

  

TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats, indicant que la recaptació 
d’aquesta liquidació es realitzarà mitjançant BASE – Gestió d’ingressos, organisme 
autònom de la Diputació de Tarragona, a qui se li ha conferit l’oportuna delegació, essent 
aquest organisme qui notificarà la corresponent liquidació en la qual hi figuraran les 
formes i terminis de pagament.  

 

QUART. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 771/2018. Liquidació TOVP de l’empresa Vi esgo 
Comercializadora de Referencia, S.L any 2018  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCU PACIÓ A LA VIA 
PÚBLICA DE L’EMPRESA VIESGO COMERCIALIZADORA DE REF ERENCIA, S.L. 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018- EXP.771/2018  

  

Conforme a l'ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2018, a l’empresa Viesgo Comercializadora de Referencia, S.L, amb NIF 
B39702436, i domicili a la Polígon Industrial Candina C. Concejo s/n 1ª planta 39011 
Santander. 
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D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2018, per la seva activitat d’ electricitat en aquest municipi, per un import de 163,65 €. 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2018, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Viesgo 
Comercializadora de Referencia, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que 
puguin sorgir amb posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2018 ha estat de 163,65 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

163,65 x 0.015 =   2,45 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Viesgo Comercializadora de Referencia, 
S.L, fent-li avinent que es dóna conformitat als pagaments efectuats del primer i segon 
trimestre per import 0,82 € en data 05-09-2018, del tercer trimestre per import de 0,40 € 
en data 05-12-2018 i el quart trimestre per import de 1,23 € en data 02-03-2019, sent un 
import total de 2,45 €.   

  

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.  

  

Expedient 613/2018. Liquidació TOVP de l’empresa Vi esgo Energia, S.L 
any 2018  
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Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCU PACIÓ A LA VIA 
PÚBLICA DE L’EMPRESA DE VIESGO ENERGIA, S.L. CORRES PONENT A 
L'EXERCICI 2018.- EXP.613/2018 

  

Conforme a l'ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2018, a l’empresa Viesgo Energia, S.L, amb NIF B39540760, i domicili a la Polígon 
Industrial Candina C. Concejo s/n 1ª planta 39011 Santander. 

  

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2018, per la seva activitat d’ electricitat en aquest municipi, per un import de 2.252,50 €. 

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2018, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Viesgo 
Energia, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb 
posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2018 ha estat de 2.252,50 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 
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2.252,50 x 0.015 =   33,78 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Viesgo Energia, S.L, fent-li avinent que es 
dóna conformitat als pagaments efectuats del primer trimestre per import de 11,03 € en 
data 02-06-2018, segon trimestre per import 3,98 € en data 05-09-2018, del tercer 
trimestre per import de 11,18 € en data 06-12-2018 i el quart trimestre per import de 7,59 
€ en data 02-03-2019, sent un import total de 33,78 €.   

  

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.  

  

Expedient 280/2019. Aportació econòmica 2019 del co nveni Jove Baix 
Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA PER A L’ ANY 2019 DEL 
CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERE S DEL PENEDÈS 
– PROJECTE JOVE BAIX PENEDÈS: PROJECTE DE DINAMITZA CIÓ DE 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT AL BAIX PENEDÈS 2018-2019.- Exp.  280/2019 
  

El Ple de la Corporació municipal, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de 
gener de 2018, va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès – Projecte Jove 
Baix Penedès: projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès 2018-
2019, el qual va ser signat en data 29 de gener de 2018. 

  

La vigència d’aquest conveni s’estén des del dia 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de 
desembre de 2019 i cada any es revisarà el cost final així com les aportacions a realitzar 
per part de cada ajuntament. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès comunica a l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès l’aportació econòmica en referència a l’esmentat conveni corresponent a 
l’any 2019, import que ascendeix a 3.003,00 euros.  

  

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental, que consta a l’expedient.  
  

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades 
per acord plenari de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a 
favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de 2017. 

                     

Per tot això,  

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a l’any 2019 que deriva del conveni vigent 
amb el Consell Comarcal del Baix Penedès – Projecte Jove Baix Penedès: projecte de 
dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès 2018-2019, per un import de 
3.003,00€ (tres mil tres euros).  
  

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 3371 465.00 del vigent pressupost, prorrogat de l’any anterior, i procedir 
al seu pagament, quan correspongui.  

  

TERCER.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la 
sessió, prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial 
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Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

 

Expedient 77/2019. Serveis i Treballs extraordinari s efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos d e gener i febrer 
2019. 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDI NARIS EFECTUATS 
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES DE GENER I 
FEBRER 2019.- Exp. 77/2019  

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de gener i febrer 2019 i de conformitat amb l’article 214 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.  

Vist l’informe d’intervenció de data 7 de març de 2019, emès per el secretària 
interventora tresorera accidental. 

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que 
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a 
l’administració i  de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de 
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i 
atenent a la disponibilitat de crèdit en la partida 9200 13001 del pressupost vigent 
d’aquest Ajuntament, que existeix partida a suficient i adequada per afrontar aquestes 
despeses. 

Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis 
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
  
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i 
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atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 
  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  

PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de febrer 2019, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, que 
existeix partida suficient i adequada, per afrontar les següents despeses que es detallen 
a continuació: 

  

Treballador / a  Període  Gratificació  

DNI:...504P Gener i Febrer 65,58 

DNI:...374B Febrer 102,28 

DNI:...805V Gener i Febrer 100,28 

DNI:...147B Febrer 100,28 

  

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes de febrer 2019. 

  

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

  

Expedient 661/2017. Sol·licitud de canvi de titular  de les taxes per 
mantenir titularitat errònia.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE REBUTS D’AIGUA I 
BROSSA PER TENIR UNA TITULARITAT ERRONIA, NO COINCI DENT AMB L’IBI.- 
661/2017  
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Vist l’escrit presentat per Base Gestió d’Ingressos de data 9 de maig de 2017, i amb 
registre d’entrada número E-17-1775, en el qual comuniquen que en execució de les 
funcions de comprovació han esbrinat que hi ha immobles que mantenen una titularitat 
errònia.  

Vist que per aquest motiu sol·liciten que es realitzin les comprovacions pertinents dels 
rebuts emesos de la taxa d’escombraries i de la taxa de subministrament d’aigua, per tal 
de procedir, si escau, a fer la baixa o modificació.  

Vist que després de realitzar les tasques de comprovació pertinents dels immobles que 
mantenien aquesta titularitat errònia, es procedirà a  sol·licitar a Base gestió d’Ingressos 
el canvi de nom de les taxes emeses amb un titular erroni.   

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local.  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 
plenari de data 4 d’abril de 2017. 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts d’aigua 
corresponents al segon, tercer i quart trimestre de 2010 fins tot l’exercici 2018, amb 
número fix: 020800003272 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...955E i la nova liquidació, dels 
exercicis no prescrits, a nom del Sr. amb DNI: ...138E per ser ell el titular en aquests 
períodes.  

SEGON.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts de la taxa 
d’escombraries corresponents al segon semestre de 2010 fins tot l’exercici 2018, amb 
número fix: 020560001400 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...955E i nova liquidació, dels 
exercicis no prescrits, a nom del Sr. amb DNI: ...138E per ser ell el titular en aquests 
períodes.  

TERCER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts d’aigua 
corresponents al segon, tercer i quart trimestre de 2017 i tot l’exercici 2018, amb número 
fix: 020800003634 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...463N i nova liquidació, a nom de 
l’empresa amb CIF: ...001B per ser ell el titular en aquests períodes.  

QUART.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts de la taxa 
d’escombraries corresponents al segon semestre de 2017 i tot l’exercici 2018, amb 
número fix: 020560001781 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...463N i nova liquidació a nom 
de l’empresa amb CIF: ...001B per ser ell el titular en aquests períodes.  

CINQUÈ.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts d’aigua 
corresponents al segon, tercer i quart trimestre de 2013 fins tot l’exercici 2018, amb 
número fix: 020800003635 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...487K i nova liquidació, dels 
exercicis no prescrits, a nom de l’empresa amb CIF: ...001B per ser ell el titular en 
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aquests períodes.  

SISÈ.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts de la taxa 
d’escombraries corresponents al segon semestre de 2013, primer semestre de 2014, tot 
l’exercici 2015, 16 i el segon semestre de 2017, amb número fix: 020560001782 i a nom 
de la Sra. Amb DNI: ...487K i nova liquidació, dels exercicis no prescrits, a nom de 
l’empresa amb CIF: ...001B per ser ell el titular en aquests períodes.  

SETÈ.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts d’aigua 
corresponents al segon, tercer i quart trimestre de 2014 fins tot l’exercici 2018, amb 
número fix: 020800003672 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...905C i nova liquidació, dels 
exercicis no prescrits, a nom de l’empresa amb CIF: ...001B per ser ell el titular en 
aquests períodes.  

VUITÈ.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa dels rebuts de la taxa 
d’escombraries corresponents al segon semestre de 2014 fins tot l’exercici 2018, amb 
número fix: 020560001839 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...905C i nova liquidació, dels 
exercicis no prescrits, a nom de l’empresa amb CIF: ...001B per ser ell el titular en 
aquests períodes. 

NOVÈ.- Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals.  

DESÈ .- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

  

Expedient 1364/2018. Contractació de les obres de S ubstitució de 
l’enllumenat públic del Priorat de Banyeres per tec nologia LED de major 
eficiència, mitjançant procediment obert simplifica t 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

   

APROVAR, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, C ONVOCAR LA 
LICITACIÓ I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINIST RATIVES I LES 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRAC TE D’OBRES DE 
SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES DE LA URBANITZACIÓ PR IORAT DE 
BANYERES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. - EXP. 1364/2018 

  

Atenent la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
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protecció del medi nocturn i en seguiment del Reial Decret 1890/2008 de 14 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions 
d’Enllumenat Exterior, amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, així com 
disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar el flux lluminós nocturn i 
contaminació lumínica i reduir la llum intrusa o molesta, aquest Ajuntament ha justificat la 
necessitat d’executar les obres de Substitució de les llumeneres de la Urbanització 
Priorat de Banyeres del municipi de Banyeres del Penedès, de conformitat amb el 
projecte elèctric redactat per l’enginyer municipal Sr. David Infante Vegas i aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2018, que va 
esdevenir definitiu un cop transcorregut el termini d’exposició pública sense haver-se 
presentat al·legacions. 

  

Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la 
incoació de l'expedient per a la contractació de les obres d’execució del projecte de 
Substitució de les llumeneres de la Urbanització Priorat de Banyeres del municipi de 
Banyeres del Penedès, mitjançant procediment obert simplificat i s’ha ordenat la 
redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació. 

  

Havent-se redactat els corresponents plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, que s’annexen al present acord.  

  

Havent-se emès informe per part de la Intervenció Municipal sobre la fiscalització de la 
despesa, que acredita que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que 
comporta la celebració d’aquest contracte, per un import de 121.035,99 euros, IVA 
inclòs, i procedeix a la corresponent retenció de crèdit. 

  

Havent-se emès informe de Secretaria.  

Examinada la documentació que acompanya l’expedient de contractació,  i de 
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, considerant la delegació efectuada per l’Alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local per resolució número 66/2015, de 15 de juny.  

Per tot això,  

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 
per les obres Substitució de les llumeneres de la Urbanització Priorat de Banyeres del 
municipi de Banyeres del Penedès, convocant la seva licitació.  

  

SEGON. Aprovar la despesa corresponent, per import de 121.035,99 euros, IVA inclòs, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 1650 633.00 del vigent exercici.  

  

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte, que s’acompanyen en document annex. 

  

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut 
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

  

CINQUÈ. Designar a l’enginyer municipal d’assistència comarcal com a responsable del 
present contracte, amb la col·laboració del coordinador dels Serveis Tècnics Municipals, 
per tal de supervisar la seva execució i adoptar les instruccions necessàries per a la 
correcta prestació contractual. 

  

SISÈ. Procedir a les publicacions oportunes en el perfil del contractant.  

  

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 
en el perfil de contractant: 
  

    President: Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde. 

    Vocals:  

Sr. Joan Roig i Soria, Regidor de serveis.  

Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador dels Serveis Tècnics. 

Sr. David Infante Vegas, enginyer municipal (assistència comarcal). 

Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, funcionària de la corporació. 

Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de la corporació, 
que també actuarà com a Secretari de la Mesa. 

  

L’alcalde convocarà als portaveus dels Grups Polítics per a la seva assistència a la Mesa 
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de contractació, amb veu però sense vot. 

  

VUITÈ.  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGUL ADORES DEL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB TRÀMITACIÓ ORDIN ÀRIA, PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D ’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE “PROJECTE ELÈCTRIC DE  SUBSTITUCIÓ 
DE LES LLUMENERES DE L’URBANITZACIÓ PRIORAT DE BANY ERES DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS ”,   PER L’AJUNTAMENT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS. 

  

INDEX 

1. Objecte  

2. Necessitats administratives i idoneïtat del contracte  

3. Naturalesa i règim jurídic  

4. Procediment i forma de contractació 

5. Perfil del contractant 

6. Dades econòmiques del contracte 

7. Termini de durada del contracte 

8. Condicions dels licitadors 

9. Solvència 

10. Certificats del registre de licitadors 

11. Garanties 

12. Admissió de variants 

13. Clàusula de confidencialitat d’informació  

14. Presentació de documentació i proposicions 

15. Criteris d’adjudicació 

16. Notificacions electròniques 
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17. Mesa de contractació  

18. Obertura de les proposicions i proposta d’adjudicació 

19. Resolució d’empat de les proposicions 

20. Ofertes anormalment baixes 

21. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del procediment 

22. Adjudicació del contracte 

23. Formalització del contracte 

24. Condicions especials d’execució  

25. Prerrogatives de l’Administració 

26. Persona responsable del contracte 

27. Execució de les obres i responsabilitat del contractista    

28. Resolució d’incidències 

29. Incompliment dels terminis d’imposició de penalitats 

30. Incompliment parcial o incompliment defectuós del contracte i imposició de 
penalitats 

31. Indemnització a tercers 

32. Abonaments al contractista 

33. Revisió de preus 

34. Obligacions del contractista 

35. Modificació del contracte 

36.  Suspensió del contracte 

37. Cessió del contracte 

38. Subcontractació del contracte 

39. Recepció i liquidació  

40. Resolució del contracte  

41. Règim de recursos 

42. Tribunals competents 
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Annex 1- Declaració responsable 

Annex 2- Proposta econòmica 

Annex 3- Declaració de Confidencialitat 

  

 

1. OBJECTE  

  

L’objecte de contractació consisteix en subministrament i la instal·lació de 454 
lluminàries amb tecnologia LED, en substitució de les lluminàries existents de vapor de 
sodi amb potències de 100 o 150 W a l’enllumenat públic de Banyeres del Penedès 
segons el projecte amb les dades següents: 

  

Títol del projecte: Projecte elèctric de substitució de les llumeneres de la urbanització 
Priorat de Banyeres del municipi de Banyeres del Penedès. 

Promotor: Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

  

El servei inclourà les prestacions següents: 

  

-       Estudi luminotècnic basat en les fotometries reals de les lluminàries que es preveuen 
instal·lar. 

-       Subministrament de les lluminàries segons l’estudi luminotècnic. 

-       Caixa de fusibles i cables necessaris per a cada lluminària. 

-       Substitució de les lluminàries. 

-       Esmenar els defectes detectats als quadres segons les inspeccions realitzades per 
un Organisme de Control Autoritzat. 

-       Legalització de les instal·lacions (2 quadres). 

  

La finalitat del present contracte es obtindré una qualitat lumínica òptima segons les 
necessitats establertes en l’estudi lumínic, millorant energèticament les instal·lacions per 
aconseguir un estalvi energètic per tal de reduir el consum energètic d’electricitat i les 
emissions de CO2.  
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Paral·lelament es pretén vetllar pel compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost), la Llei 6/2001 de protecció del Medi 
Nocturn (Llei de Contaminació Lumínica), el Decret 190/2015, de 25 d’agost de 
desplegament de la Llei 6/2001 i el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior, aprovat pel Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre. 

  

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és 45213316 i 45310000. 

  

No s'estableix la divisió en lots. Donada l’extensió i l’import del contracte, la seva divisió 
es considera que no és funcional i resultaria ineficient. 

  

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONT RACTE 

  

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les 
que consten en la memòria del Projecte Tècnic. 

  

3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC  

  

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a l’art. 
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

  

Aquest contracte es regeix per: 

  

a.     Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques (PCAP i PPT). 

b.    Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) 

c.     Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
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Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant 
RD 817/2009). 

d.    Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò 
que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara 
endavant, RGLCAP). 

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

  

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 

  

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-les. 

  

4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ  
  

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és 
farà mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de 
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

  

Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
pel fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP. 

  

5. PERFIL DEL CONTRACTANT  

  

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina 
web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5& 
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Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per 
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del 
contractant. 

  

6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE  

  

Determinació del preu  

  

El sistema per a la determinació del preu del contracte es formula tant en termes de 
preus unitaris referits als diferents components de la prestació o a les unitats de la 
prestació que es lliurin o s’executin d’acord amb l’article 102.4 LCSP. 

  

Pressupost base de licitació  

  

El subministrament i instal·lació de les instal·lacions d’enllumenat exterior s’especifica en 
el plec de clàusules tècniques i els seus annexos. 

  

Cost estimat de les partides: 

  

  

PARTIDA UD CONCEPTE P.U. IMPORT 

PR001 321 

Subministrament de lluminària tipus amb 
tots els accessoris  per a ser instal·lada 
sobre columna de 4 m, amb tecnologia 
LED de fins 50W d’alt rendiment. 

157,20 € 50.461,20 € 

PR002 133 

Subministrament de lluminària amb tots els 
accessoris  per a ser instal·lada sobre 
bàcul de 9 m, amb tecnologia LED de fins 
100W d’alt rendiment. 

218,30 € 29.033,90 € 

PR003 454 
Retirada lluminària actual, gestió de residus 
segons normativa vigent i instal·lació de nova 
lluminària. 

28,16 € 12.784,64 € 

PR004 3 Inspecció periòdica de les instal·lacions. 250,00 € 750,00 € 
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PR005 2 Esmenar defectes detectats als quadres.     

    

Quadre zona B: Tapa quadre elèctric, 
subjectar adequadament dispositiu 
“Secelux”, substituir diferencial 2, instal·lar 
conductes de terra als bàculs, modificar 
alguns trams de faroles per respectar codi 
de colors. Substitució de diversos cables 
de línies. 

1.500,00 € 1.500,00 € 

    

Quadre gran zona A: Tapa quadre elèctric, 
sanejar connexions sortida ICP, estrènyer 
entrades i sortides dels dispositius de 
protecció, esmenar defecte d’aïllament en 
línies 2 i 4. Ficar conductor de terra a 
bàcul. Substitució diversos de cables de 
línies.  

3.500,00 € 3.500,00 € 

    Altres modificacions imprevistes. 1.000,00 € 1.000,00 € 

PR006 1 
Partida alçada de petit material i accessoris 
necessaris per la posta en marxa de 
l’enllumenat 

1.000,00 € 1.000,00 € 

SUMA 100.029,74 € 

IVA (21%) 21.006,25 € 

TOTAL PRESSUPOST  121.035,99 € 

  

Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del 
contracte.  

  

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En cap cas s’admetran 
ofertes per sobre del pressupost de licitació. 

  

Preu  

  

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit.  

  

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del 
contracte i anirà amb càrrec al/s pressupost/s i a la aplicació/ns pressupostària/es 
següents: 

  

 

Any Classificació 

Econòmica 

Àrea de 
despesa 

Classif. 
Orgànica 

Import net % IVA Import IVA Import  

Total 

2019 633.00 1650 01 100.029,74€ 21 21.006,25 € 121.035,99 € 

  

Valor estimat del contracte  

  

-      Determinació del valor estimatdel contracte atenent al següent detall: 

  

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ....................... 84.058,60 € 

  

13% Despeses 
generals............................................................................................10.927,62 € 

  

6% Benefici industrial.........................................................................5.043,52 € 

  

Import global estimat total –                                                    100.029,74€ 

          

-          Pròrrogues- no es contemplen 

-          Modificacions – no es contemplen 

  

7. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE  

  

Es preveu un termini d'execució de les feines de 60 dies, comptant amb la disposició de 
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tot el material per part dels proveïdors. 

  
8. CONDICIONS DELS LICITADORS  

  

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les 
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot 
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin de l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

  

L’habilitació empresarial o professional en la que s’engloben els licitadors en el present 
contracte de serveis s’haurà de justificar presentat certificat d’inscripció en el RELI o 
ROLECE. En cas contrari, cal presentar les justificacions corresponents que verifiquin 
l’habilitació empresarial dels licitadors. 

  

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions 
dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti 
degudament.  

  

Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de 
complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de 
l'adjudicació i formalització del contracte.  

  

També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en 
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els 
empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i 
les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, així com que 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que 
resultin adjudicataris del contracte. 

  

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
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9. SOLVÈNCIA  

 

D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva 
solvència mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació.  

  

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han 
d’acreditar la seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants. 

  

Solvència Econòmica financera:  

• Mitjà d’acreditació: Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en 
l’àmbit a què es refereix el contracte per un import igual o superior al de licitació, 
dels darrers dos exercicis tancats. 

• Acreditació documental: Balanç comptable i declaració jurada de l’empresari 
indicant el volum de negoci global de l’empresa. 

  

Solvència Tècnic professional:  

• Mitjà d’acreditació: Relació de les principals instal·lacions elèctriques realitzades 
els cinc últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels 
mateixos, per un volum igual o superior al de la licitació.  

• Acreditació documental:  

1) Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant 
una declaració de l’empresari. 

S'haurà d'acreditar el fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups  
que s’indiquen a continuació: 

  

“Grupo I) Instalaciones eléctricas  

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.” 

  

10. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS  

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a 
licitacions realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE o 
RELI), en la data final de presentació d'ofertes. 

  

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic (ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector 
públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra: 

  

a)    les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 

b)    solvència econòmica i financera i tècnica o professional,  

c)    classificació i altres circumstàncies inscrites,  

d)    la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

  

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una 
certificació de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics. 

  

11. GARANTIES  

  

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb el que es disposa en l'article 
145 de la LCSP, haurà de constituir a la disposició de l'òrgan de contractació una 
garantia definitiva. La seva quantia serà igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel 
licitador, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. La constitució d'aquesta garantia haurà de 
ser acreditada en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la 
comunicació, d’acord amb l’article 159.4.f) de la LCSP.  

  

Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti 
anormalment baixa, d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.  

  

El dipòsit o constitució de la garantia es pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, 
aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que 
disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. 
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En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  

  

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 

  

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a 
l’empresa l’acord de modificació.  

  

La modificació serà excepcional, donat que als presents plecs no es preveu cap 
modificació ni revisió contractual. 

  

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta 
no es resolgui serà causa de resolució del contracte.  

  

El termini de garantia es fixa en 6 mesos. 

  

12. ADMISSIÓ DE VARIANTS  

  

En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants. 

  
13. CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT D’INFORMACIÓ  
  

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter 
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
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Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, d’acord amb 
l’ANNEX 3, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol 
protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 

  

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud 
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és 
correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació 
administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

  

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a 
registres públics i els documents avaluables mitjançant un judici de valor. 

  
14. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS  

  

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició ni subscriure cap proposta en 
unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites. 

Les proposicions hauran de presentar-se en el termini de 20 dies des del següent a la 
publicació en el perfil del contractant de l’anunci de licitació en format electrònic,  
mitjançant presentació de les proposicions a la plataforma de contractació de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès accessible a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5&,. 

  

Els licitadors com que presenten les seves proposicions de forma electrònica, 
l'enviament es realitzarà en dues fases, és a dir, transmetent primer la petjada 
electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació amb caràcter general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim 
de 24 hores. 

De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que 
l'oferta ha sigut retirada. 

Els licitadors podran presentar a l'òrgan de contractació, en suport físic electrònic, una 
còpia de seguretat d'aquests documents d'acord amb l’establert a aquest efecte per 
l'òrgan de contractació. 
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La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del 
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions del PCAP i del PPTP i dels seus 
Annexos, sense excepció o reserva alguna, de les obligacions establides en les 
reglamentacions, acords, convenis i altres normes que resulten d'aplicació. 

No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin omissions o errors que impedeixin 
conèixer clarament tot allò que l'òrgan de contractació estimi fonamental. 

Tampoc s'acceptarà, de manera motivada, aquella proposició que no guardi 
concordança amb la documentació requerida, presentada o admès, que variï 
substancialment el model establert, o en cas que existeixi reconeixement per part del 
licitador d'error o inconsistència que la faci inviable. 

Una vegada presentada la proposició no podrà ser retirada o modificada en cap 
concepte. En el moment de la presentació s'estendrà rebut o es generarà justificant 
electrònic segons el cas, de cada proposta en el qual constarà el nom del concursant, la 
denominació objecte de la licitació i el dia i l'hora de presentació, sent a partir d'aquest 
moment responsable de la custòdia de la documentació presentada l'Entitat local de 
Banyeres del Penedès. 

Acabat el termini d'admissió de proposicions, s´expedirà certificat de les proposicions 
rebudes o de l'absència de licitadors, si escau, que, juntament amb els sobres, es 
remetrà a la Secretaria de la Mesa de contractació. 

  

Documentació a presentar:  

  

L’oferta es presentarà en un únic sobre atès que en el procediment no es contemplen 
criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor.  

  

En la presentació en format electrònic, i a l'efecte d'incorporar la documentació en la 
plataforma electrònica de licitació, hauran de seguir-se les següents indicacions: 

    La informació es presentarà en una carpeta/directori amb el nom o raó 
social de l'empresa. 

    La documentació incorporada haurà de portar un Índex identificador dels 
documents/arxius que s'adjunten. 

    Cada arxiu serà denominat en majúscules, sense accents ni signes de 
puntuació, de forma breu i expositiva del seu contingut, enumerat 
conforme a l'ordre en què es presenten seguint l'exemple següent: 

01 ÍNDEX 

02 DECLARACIÓ RESPONSABLE ANNEX I 
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03 […] 

     Deurà incloure’s solament aquella documentació que es sol·liciti 
expressament en el present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, evitant incorporar informació i/o elements gràfics superflus. 
Amb caràcter general, es recomana que la documentació incorporada no 
tingui una grandària superior a 20 MB, així com la utilització de formats 
que minimitzen la grandària dels elements gràfics (JPG, GIF). 

       Així mateix, en cas de presentar documents escanejats, es recomana 
limitar la resolució de l'escàner (en la majoria dels casos és suficient amb 
utilitzar una resolució de 300 ppp) i utilitzar formats que minimitzen la 
grandària mantenint una adequada resolució (com, per exemple, el 
format PDF). 

  

Tota la documentació de les proposicions presentades haurà de venir en català o 
castellà. La documentació redactada en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la 
corresponent traducció oficial al català o al castellà. 

  

Els documents a aportar es presentaran en original o mitjançant còpia legitimada o 
compulsada, notarial o administrativament. 

  

A l'interior del SOBRE ÚNIC es farà constar de forma independent el seu contingut 
mitjançant índex, seguint la numeració que s'indica a continuació: 

1.    Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1 , signada pel 
representant legal.  En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el 
compromís d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del 
contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i 
presentar una declaració responsable per separat. 

  

2. Compromís, si és el cas, de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicatàries del contracte En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms 
i circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així 
com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 
cas de resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat 
pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió. 

  

3. Memòria del projecte executiu de substitució de les instal·lacions de l’enllumenat  
públic que s’especifica a la prescripció setena dels Plecs de prescripcions 
tècniques.  
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4. Documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris d’adjudicació que 
no  depenen d’un judici de valor d’acord amb la clàusula. 

  

5. Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2. S’haurà 
d’acompanyar un estudi econòmic justificatiu de l’oferta econòmica presentada, 
on es recullin tots els preus unitaris dels diferents serveis. 

  

6. Declaració de confidencialitat d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 3, 
si s’escau.  

  

15. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat-preu / cost-eficàcia.  

  

Els Criteris de valoració s’especifiquen a continua ció  

- Millor preu 60%:  amb un màxim de 12 punts seguint la regla de tres invertida 

- Experiència professional 40%:  per cada contracte similar en el sector públic 1 punt 
amb un màxim de 8 punts.  

16. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES  

  

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics. A aquests efectes, 
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a 
les adreces de correu electrònic que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la 
declaració responsable, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 13 d’aquest plec. Un 
cop rebuts el/s correu/s electrònic/s, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició per mitjans electrònics, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la 
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.  

  

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
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l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran 
des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  

  

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment 
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació.  

  

Es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  

  

17. MESA DE CONTRACTACIÓ  

  

La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició 
es publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució: 

  

    President: Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde. 

    Vocals:  

Sr. Joan Roig i Soria, Regidor de serveis.  

Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador dels Serveis Tècnics. 

Sr. David Infante Vegas, enginyer municipal (assistència comarcal). 

Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, funcionària de la corporació. 

Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de la corporació, 
que també actuarà com a Secretari de la Mesa. 

L’alcalde convocarà als portaveus dels Grups Polítics per a la seva assistència a la Mesa 
de contractació, amb veu però sense vot. 

  

Les substitucions per impossibilitat d’assistència s’aprovaran per Decret d’alcaldia i que 
es donaran compte a l’òrgan de contractació. 

  

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 
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tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 

  

Totes les actes i informes de  la  mesa de contractació es publicaran en el perfil de 
contractant d'acord amb l'art. 63 de la LCSP. 

  

18. OBERTURA DE LES PROPOSICIONS I PROPOSTA D’ADJUD ICACIÓ 

  

En tot cas, l’obertura de les proposicions haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 20 
dies contat des de la data de finalització del termini de presentació de les mateixes 
d’acord amb l’article 157.3 de la LCSP. 

  

En tot cas, serà públic l’acte d’apertura del sobre que contingui la part de l’oferta 
avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules 
establertes en els plecs, article 159.4.d).  

   

Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a: 

  

1.    Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requisits del 
plecs, avaluar i classificar les ofertes. 

2.    Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació 

3.    Comprovar en el Registre de Licitadors i Empreses classificades que l'empresa 
està degudament constituïda, el signant de la proposició té poders suficients per 
formular l'oferta, ostenta solvència suficient i no esta incursa en cap prohibició 
per contractar. 

4.    Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació 
electrònica, per què en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament 
de la comunicació:  

a)    constitueixi la garantia definitiva 

b)    aporti el compromís de l'art. 75.2 de la LCSP, si s’escau. 

c)    aporti qualsevol altre documentació no inclosa en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic establerta en el 
present plec. 
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El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de 
l’expedient. 

  

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari 
no presenta la garantia definitiva, s’entendrà que l’empresa ha retirat la seva oferta i 
s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li 
el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva, article 159.4.f) de la 
LCSP. 

  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan 
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració 

  

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar 
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es 
recolliran en l’acta. 

  

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
 sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

  

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació 
la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la 
proposta d'adjudicació corresponent. 

  

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per en relació amb l’obertura 
dels sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 41. 

  

19. RESOLUCIÓ D’EMPAT DE LES RESOLUCIONS   

  

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadors, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:  
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-          La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l'adjudicació 
del contracte que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els 
homes, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base 
per a l'adjudicació.  

  

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el 
moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen 
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.  

  

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del 
contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia 
convocatòria.  

  

20. OFERTES ANORMALMENT BAIXES  

  

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius següents:  

  

-          Inferior al 10% de la mitjana de les ofertes presentades i si sols hi ha una oferta 
presentada serà considerada desproporcionada la que estigui per sota del 10 % 
del preu de licitació. 

  

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa es 
procedirà d'acord amb el que disposa l'article 149 LCSP. 

  

La mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la 
justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta 
resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta 
anormal o desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa de contractació sol·licitarà a 
l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per 
l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les 
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de tres dies hàbils a 
comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per 
escrit. 
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Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  

  

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables 
en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els 
convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  

  

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

  

21. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE  I 
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 

  

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte.  

  

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.  

  

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut.  

  

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.  

  

22. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  

  

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 18, l’òrgan de 
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contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades 
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de 
dita documentació. 

  

L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 

  

L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació i es publicarà en el perfil de contractant 
dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte. 

  

23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

  

El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa 
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu 
càrrec les despeses corresponents. 

  

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses 
licitadores. 

  

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  

  

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar.  

  

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula 17,  essent aplicables els terminis previstos 
en els apartats anteriors.  
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La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant.  

  

24. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ  

  

Les condicions especials en relació amb l’execució d’acord amb l’article 202.2 de la 
LCSP, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes són: 

  

1      La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, contribuint així a 
donar compliment a l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011 de 4 
de març d’economia sostenible. 

2      El manteniment o millora dels valors mediambientals que poden veure’s 
afectats per l’execució del contracte. 

3      El foment de l’ús de les energies renovables. 

4      La promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables. 

  

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  

  

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de 
penalitats de conformitat amb la clàusula 29 del present plec. 

  

25. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ  

  

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre 
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta. 

 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb 
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els límits establerts en la Llei.  

  

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives 
haurà de donar-se audiència al contractista. 

  

26. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

  

El director facultatiu de l’obra serà l’enginyer municipal d’assistència comarcal amb la 
col·laboració del coordinador de Serveis Tècnics, seran les persones responsables del 
contracte que exerciran, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 
contracte, les funcions especifiques que, segons les característiques de cada objecte 
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les 
incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents 
persones implicades en el contracte d’acord amb l’article 62 de la LCSP. En concret, 
tindrà les funcions següents:  

  

1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 
funció especifica no correspongués a altres persones; 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  

4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que 
farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de 
disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, 
i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

5. Seguiment de la vida útil. 

  

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.  

  
27. EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CON TRACTISTA  

  

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
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de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres. 

  

Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en el 
termini més breu possible, perquè siguin vinculants per a les parts. 

  

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construcció. 

  

28. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES  

  

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 
97 del RGLCAP.  

  

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

  

29. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALIT ATS 

  

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

  

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
podrà acordar la imposició de les penalitats següents:  

  

-       La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. 
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 
del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per 
procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució 
amb imposició de noves penalitats. 
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En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

  

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 

  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 

  

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués 
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments 

  

30. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL  
CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE PENALITATS  

  

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i 
d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el 
responsable del contracte. 

  

L’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del 
contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats que 
es detallen a continuació, en els següents casos, d’acord amb l’article 192.1 LCSP:  

  

1. Compliment defectuós del contracte: 10% del preu del contracte, IVA exclòs. 

2. Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte establertes a 
la clàusula 24 d'aquest plec: 10 % del preu del contracte, IVA exclòs. 

3. Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral 
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que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP: 10 % 
del preu del contracte, IVA exclòs. 

4. Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, 
prevista en la clàusula 38 d’aquest plec: 10 % del preu del contracte, IVA exclòs. 

  

El total de les penalitats no pot superar el 50% del preu del contracte.  

  

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta 
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

  

Les penalitats que preveuen els dos articles anteriors s’han d’imposar per acord de 
l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha 
designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin 
deduir dels pagaments esmentats. 

  

31. INDEMNITZACIÓ A TERCERS  

  

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. 

  

32. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA  

  

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats 
de conformitat amb l’Administració. 

  

El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
l'obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han 
d'expedir durant els primers deu dies següents al mes al que correspongui.  

  

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de certificacions 
d'obra expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions 
establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP .  
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Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un 
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 

  

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Els codis 
DIR3 de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès assignats pel Consorci AOC que 
identifiquen l’Oficina comptable, Òrgan gestor i Unitat tramitadora són els següents: 

Oficina comptable: LO1430206 

Òrgan gestor:             LO1430206 

Unitat tramitadora:     LO1430206 

  

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

  

33. REVISIÓ DE PREUS 

  

En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus. 

  

34. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  

  

Són obligacions del contractista: 

  

1.    El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  

  

2.    Complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
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discapacitat i fiscals.  

  

3.    El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control 
de l’equip directiu nomenat per la corporació. 

  

4.    Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions 
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

  

5.    Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució de 
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de 
les prestacions objecte del contracte. 

  

6.    El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat 
que desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació. 

  

7.    Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a 
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.  

  

8.    El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del 
contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l'obra.  

  

9.    Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i l'Ajuntament l'accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 
durant l'execució de les obres.  

  

10.  Portar el llibre d'Ordres, incidències i subcontractació prèviament diligenciats, de 
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.  

  

11.  Assumir les despeses següents: 

  

a)    Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels 
informes específics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense 
perjudici d'aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.  

b)    Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 
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informació d'organismes o particulars.  
c)    Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l'inici i final de l'obra i de la resta 
de mesures d'informació que s'acordin.  

d)    De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en 
la forma i condicions que aquestes assenyalin.  

  

12.   La instal·lació pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l'obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, ha de tenir cura de 
la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la 
seva immediata reposició.  

  
13.   Clàusula ètica: 

  

Els licitadors i els contractistes 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 
objecte dels contractes. 

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 o durant l’execució dels contractes. 

d)    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.).  

e)    Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f)     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 i 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. 

  

14.   En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les quantitats que 
es veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí consignades, encara 
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que això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa. 

  

15.  El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades, en 
particular allò que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016 -Reglament general de protecció de dades-, en relació 
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 
  
35. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

  

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen en aquesta clàusula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de 
conformitat amb el procediment regulat a l'article 191, amb les particularitats previstes a 
l'article 207 LCSP.  

  

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus 
unitaris no previstos en el contracte.  

  

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran 
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 
205 de la LCSP.  

  

Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat 
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del 
percentatge indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 
conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

  

En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

  

D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotóxicos, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid decarboni, és preveu expressament la possibilitat 
de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat 
pressupostària que corresponguin. 
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Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, 
amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot 
cas un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de 
l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del 
contractista i de tots els informes emesos. 

  

36. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE  

  

Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació 
del que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del 
contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i la 
situació de fet en l’execució d’aquell. 

  

Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 
208 LCSP. 

  
37. CESSIÓ DEL CONTRACTE  

  

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que de la cessió 
no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin 
els requisits següents:  

  

a)    Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu.  

b)    Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se el contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions 
per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.  

c)    Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incurs en una 
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causa de prohibició de contractar.  

d)    Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública. 

  

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.  

  

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

  

38. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE  

El concessionari no podrà celebrar subcontractes, excepte en el cas que aquests 
recaiguin sobre prestacions accessòries, i sempre que intervingui autorització prèvia i 
expressa de l'òrgan de contractació, en aquest cas hauran de complir-se els requisits 
establerts en els articles 215 i 216 de la LCSP.  

  

En tot cas, la total responsabilitat del compliment del contracte enfront de l'Ajuntament 
de Banyeres del Penedès correspon al contractista principal. 

  

39. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ  

  

En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, 
a la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de 
ser signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de 
garantia de l’obra. 

  

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i 
el director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions 
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el 
contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, 
improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables al contractista. 

  

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb 
l’assistència del contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la 
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recepció, farà l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el projecte. 
Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 

  

40. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a 
més:  

  

-         el fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per 
infracció greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu 
comportament en el procediment de licitació. 

  

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb 
caràcter general, així com els previstos a l'article 246 LCSP. 

  

En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que 
disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP. 

  

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi 
ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a 
dictar l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva. 

  

41. RÈGIM DE RECUROS 

  

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del 
contracte, i efectes d'aquesta, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords de la 
qual posaran fi a la via administrativa, i seran immediatament executius, podent ser 
recorreguts en via administrativa, o ser impugnats mitjançant recurs contenciós 
administratiu, conforme al que es disposa en la Llei reguladora d'aquesta Jurisdicció. 

El recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació, adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte serà el que correspongui en funció del que 
s´indica a continuació. 

Quan es tracte d'un acte inclòs en l'article 44.2 de la LCSP podrà interposar-se el recurs 
especial en matèria de contractació  al qual fa referència aquest precepte davant el 
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Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies 
hàbils a comptar conforme a l’establert en l'article 50.1 de la LCSP i d'acord amb el 
procediment establert en el mateix. 

El recurs haurà de podrà presentar-se en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. Així mateix, podrà presentar-se en el registre de l'òrgan de contractació o en 
el de l'òrgan competent per a la resolució del recurs. 

Els actes que es dicten en els procediments d'adjudicació de contractes de les 
Administracions Públiques que no es troben inclosos en l'article 44.2 de la LCSP podran 
ser objecte de recurs de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així com en la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

  

42. TRIBUNALS COMPETENTS  

  

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i 
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la 
jurisdicció contenciosa-administrativa. 

  

  

ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE  

  

......................................................., amb DNI núm. ....................., en nom propi, o com a 
representant de la societat .......................................... , amb domicili a 
............................................................ (carrer, número, localitat i província), adreça 
electrònica habilitada .............................................., telèfon .................. i d’identificació 
fiscal número .................... 

  

  

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT  

  

�        Que coneix els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
que serveixen de base del contracte i que els accepta incondicionalment. 

  

�        Que ni el firmant de la declaració, ni l’entitat a la que representa, ni cap dels 
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administradors o representants, es troben en cap dels supòsits de l’article 71 de 
la LCSP 

  

�        Que l’entitat es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 
la hisenda estatal i autonòmica imposades per les disposicions vigents. 

  

�        Que l’entitat es troba al corrent del compliment de les obligacions de la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

   

�        Que l’entitat es troba al corrent del compliment de les obligacions d’alta i 
pagament/ exempció del Impost d’Activitats Econòmiques imposades per les 
disposicions vigents. 

   

�        Que l’empresa .....................................................................consta inscrita en el 
Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Ge neralitat de Catalunya 
(RELI) / Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat 
(RELOCE) i que la informació que consta en l’esmentat registre no ha estat 
modificades i resten vigents, acreditant-se:  

  

a)    La capacitat d'obrar i representació  

b)    Solvència econòmica financera i tècnica professional 

c)    Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat  

d)    La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de 
contractar establertes en la LCSP.  

  

  

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l'Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta 
empresa. 

  

(Lloc i data) 
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(Nom i cognoms – Segell) 

ANNEX 2 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA  

  

..............................................................., major d'edat, amb domicili a 

............................................ (carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. 

..........................., en nom propi (o bé, en nom de 

........................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i 
el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules 
administratives i particulars reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació 
ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu per a l’execució de les obres 
incloses en el projecte “Projecte elèctric de substitució de les llumeneres de la 
urbanització Priorat de Banyeres del municipi de Banyeres del Penedès”, i amb direcció 
de correu electrònic a efectes de notificacions............................................................ 
,accepta íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats 
documents, es compromet a complir-les estrictament, ofereix realitzar l’objecte 
contractual de referència per la quantitat de................................................................ € 
(en lletra i números), i .................................................................... € (en lletra i números) 
d’IVA. 

 

(Lloc i data) 

  

  

(Nom i cognoms – Segell) 

  

ANNEX 3- DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT  

  

  

Sr./a...........................................veí 
de...............................................................................,amb domicili 
a............................................,núm...amb DNI núm..........................., en nom propi (o bé, 
en nom de ........................................................................... (si actua per representació 
expressant la personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el 
faculta per actuar i el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentant del Plec de 
clàusules administratives i particulars reguladores del procediment obert simplificat, de 
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu per a l’execució de les 
obres incloses en el projecte “Projecte elèctric de substitució de les llumeneres de la 
urbanització Priorat de Banyeres del municipi de Banyeres del Penedès i amb direcció 
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de correu electrònic a efectes de notificacions............................................................, 
assabentat de la licitació i del plec de condicions administratives i prescripcions 
tècniques, pel contracte d’execució de les obres incloses en el projecte elèctric de 
substitució de les llumeneres de la urbanització Priorat de Banyeres del municipi de 
Banyeres del Penedès.   

Declara als efectes de l’article 133.1 LCSP, que els documents als que es confereix el 
caràcter de confidencials són els següents: 

  

(Lloc i data) 

  

(Nom i cognoms – Segell) 

  

  

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  

  

SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES DE LA URBANITZACIÓ PR IORAT DE 
BANYERES DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS  

PROMOTOR: 

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS  

UBICACIÓ: 

Urb. Priorat de Banyeres  

43711- BANYERES DEL PENEDÈS  

_____________________________________________________________________ 

David Infante Vegas 

Enginyer Municipal 

  

  

 

    



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

         INDEX 

  

Prescripció 1a  

  

Objecte i finalitat del servei a prestar.................................... pag.3  

  

Prescripció 2a  

  

Definició dels diferents àmbits territorials per  

Zones i Quadres................................................................... pag.5  

  

Prescripció 3a  

  

Característiques de les lluminàries....................................... pag.5  

  

Prescripció 4a  

  

Definició dels criteris lumínics de les lluminàries.................. pag.8  

  

Prescripció 5a  

  

Certificats.............................................................................pag.12  

  

Prescripció 6a  

  

Normativa de la lluminària.................................................. pag.13  

  

Prescripció 7a  

  

Documentació..................................................................... pag.16  

    

Prescripció 8a  Cost estimat........................................................................ pag.18  

  

 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

      ANNEXOS 

 

  

  

  

  

  

  

Annex 01  Taula de lluminàries. Estat actual....................................... pag.19  

  

Annex 02  Dades i consums................................................................ pag.20  

  

Annex 03  Defectes detectats a les últimes inspecció realitzades per un 
organisme de control.......................................................... pag.24  

  

Annex 04  Plànols d’ubicació de les lluminàries a substituir................pag.26  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

Prescripció 1a. Objecte i finalitat del servei .  

L’objecte de contractació consisteix en subministrament i la instal·lació de 454 
lluminàries amb tecnologia LED, en substitució de les lluminàries existents de vapor de 
sodi amb potències de 100 o 150 W a l’enllumenat públic de Banyeres del Penedès 
segons el projecte amb les dades següents: 

Títol del projecte: Projecte elèctric de substitució de les llumeneres de la 
urbanització Priorat de Banyeres del municipi de Banyeres 
del Penedès. 

Promotor: Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

  

El servei inclourà les prestacions següents: 

  

-      Estudi luminotècnic basat en les fotometries reals de les lluminàries que es 
preveuen instal·lar. 

-     Subministrament de les lluminàries segons l’estudi luminotècnic. 

-     Caixa de fusibles i cables necessaris per a cada lluminària. 

-     Substitució de les lluminàries. 

-     Esmenar els defectes detectats als quadres segons les inspeccions realitzades per 
un Organisme de Control Autoritzat. 

-     Legalització de les instal·lacions (2 quadres). 

  

La finalitat del present contracte es obtindré una qualitat lumínica òptima segons les 
necessitats establertes en l’estudi lumínic, millorant energèticament les instal·lacions per 
aconseguir un estalvi energètic per tal de reduir el consum energètic d’electricitat i les 
emissions de CO2.  

  

Paral·lelament es pretén vetllar pel compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost), la Llei 6/2001 de protecció del Medi 
Nocturn (Llei de Contaminació Lumínica), el Decret 190/2015, de 25 d’agost de 
desplegament de la Llei 6/2001 i el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior, aprovat pel Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre. 
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Condicions del subministrament i la instal·lació 

  

Per tal de poder realitzar la substitució de les lluminàries s'han de realitzar els següents 

treballs: 

  

-      Desconnexió elèctrica al quadre de maniobra de la zona on s'ha de fer l’actuació, 

desconnexió de les lluminàries, desconnexió des de les caixes de fusibles fins a la 

lluminària. 

  

-     Retirada de les lluminàries existents, subministrament, muntatge i connexió de les 
noves llumeneres. 

  

-     Transport dels equips substituts al centre de gestió de residus o bé on indiqui 
l’Ajuntament. 

  

-     Restablir la connexió elèctrica de la lluminària fins a la caixa de fusibles i la seva 
instal·lació en cas d’inexistència, deixant la instal·lació en funcionament, amb 
subministrament i col·locació del conductor elèctric des de la caixa de fusibles fins la 
lluminària. 

  

  

Reaprofitament dels elements actuals d’il·luminació substituïts 

  

En motiu de la substitució dels equips d’instal·lacions d’enllumenat públic, l’empresa 
seguirà el següent procediment: 

  

-      Inventariar tots els equips diferenciant tots aquells que es puguin reutilitzar dels que  
 no. 

-     Els equips que no es puguin ser reutilitzats seran transportats al corresponent    
centre de tractament de residus autoritzar a càrrec del contractista. 

-     Els equips amb millor estat, amb un màxim de 50, que no hagin esgotat la seva vida 
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útil i puguin ser usats, es reaprofitaran i seran entregats a l’Ajuntament i dipositats al 
magatzem de la brigada per que aquest, decideixi quin serà el seu ús final. 

  

Gestió dels residus 

  

És obligació del contractista la correcta gestió dels residus d’acord amb les normatives 
que li siguin d’aplicació. L’ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment els 
corresponents certificats de gestió de residus. 

  

  

Instal·lacions actuals 

  

A l’annex I es poden veure les característiques de les lluminàries actuals. 

  

  

 

  

Prescripció 2a. Definició dels diferents àmbits ter ritorials per Zones i Quadres  

-  Zones de les lluminàries a substituir al Priorat de Banyeres: 

  Lluminàries  

Zona  Sobre columna  Sobre bàcul  

A 240 87 

B 72 + 9 46 

  

A continuació es descriuen els carrers que pertanyen a cada zona: 

Zona A: Avinguda Marquesa de Grinyi , carrer Farigola, carrer Molsa, carrer Orquídies, 
carrer Orquídies, carrer Avellaners, carrer Cedre, carrer Baladres, carrer Girasol, carrer 
Mimosa, carrer Ametllers, carrer Gespa, carrer Liles, carrer Pi, carrer Cep, carrer 
Maduixes, carrer Geranis, carrer Moreres, carrer Margalló, carrer Petúnies, carrer Àlber, 
carrer Salze, carrer Dàlies, carrer Assutzena, carrer Llorer, carrer Noguera, Avinguda 
Camèlies, Avinguda Til·lers, carrer Oliveres i Rotonda d’accés. 
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Zona B: Avinguda Marquesa de Grinyi, avinguda Acàcies, carrer Raïm, carrer Palmeres, 
carrer Violetes, carrer Margarides, carrer Llessamí, carrer Begònies, carrer Romaní, 
carrer Albereda i zona esportiva i parc infantil. 

  

-  Lluminàries a substituir segons quadres: A la següent taula es detallen els quadres 
afectats per la substitució amb el número de punts de lluminàries corresponents a cada 
un d’ells: 

Quadre  Situació  Punts  

1 Carrer Girasol 322 

2 Av. Marquesa de Grinyi 127 

3 Carrer Farigola 5 

  

Prescripció 3a. Condicions específiques dels materi als d’enllumenat  

Tots els materials emprats, fins i tot els que no es relacionen en aquest plec, hauran de 
ser nous i de primera qualitat i compliran totes les normes que els siguin aplicables. Els 
materials subministrats pel contractista, hauran de complir específicament allò que 
disposa el present Plec de Condicions. 

No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats pels tècnics 
de l’Ajuntament.  

Els materials instal·lats podran ser rebutjats en la inspecció definitiva, fins i tot, desprès 
de col·locats, si no complissin amb les condicions exigides. En aquest cas, hauran de 
ser reemplaçats per altres que compleixin amb les qualitats i especificacions exigides.  

Les garanties dels proveïdors dels materials seran atorgades subsidiàriament a 
l’Ajuntament, que en seguirà gaudint encara que es resolgués o caduqués el contracte. 

  

Condicions tècniques per complir en les lluminàries  LED de nova instal·lació  

Totes les lluminàries a instal·lar compliran els nivells mínims i les potències màximes 
definides amb la proposta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària, complint amb 
la normativa d’aplicació i les condicions d’aquest plec. 

  

a) Disseny modular  

Els models proposats hauran de permetre substituir de manera independent els diversos 
dispositius que la constitueixen (mòdul LED, driver i protector de sobretensions), de tal 
manera que, el manteniment dels mateixos no implicarà la substitució de la llumenera 
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completa.  

  

b) Disseny i ergonomia  

Disseny específic per al seu ús amb tecnologia LED.  

El disseny de les llumeneres haurà de permetre accedir còmodament i sense la 
necessitat d’emprar eines, tant al bloc òptic, com als dispositius de control i protecció, de 
manera que aquests resultin fàcilment reemplaçables durant les operacions de 
manteniment.  

  

c) Fixació i regulació de la inclinació de la llumenera  

Les llumeneres proposades hauran de permetre la fixació vertical (post-top) o lateral 
sense requerir de l’ús d’adaptadors ni accessoris específics.  

Haurà de permetre regular la inclinació de la llumenera de 0 a 15º, tant en muntatge 
vertical com horitzontal.  

  

d) Característiques de la llumenera 

La llumenera ha de ser preferentment construïda en alumini. L’acabat serà realitzat amb 
imprimació i resistent a la corrosió. El color de les lluminàries (colors Ral o altres cartes 
de color de fabricant) seran acordats amb els serveis tècnics. Tots els cargols i tanques 
han de ser d’acer inoxidable o característiques equivalent contra la corrosió. 

  

e) Grau de protecció de la llumenera  

Es garantirà una estanqueïtat mínima IP65, tant per al grup òptic, com als compartiments 
interiors de la llumenera.  

  

e) Característiques mínimes del control  

Totes les lluminàries hauran de disposar d’un Driver regulable, i a la vegada, d’un 
element de control d’aquest, que podrà estar integrat al mateix Driver, o bé ser extern.  

El qualsevol cas, la marca de la lluminària que inclogui aquests elements haurà de 
certificar la seva correcte ubicació.  

Tant les lluminàries com el Driver hauran de complir rigorosament la normativa vigent 
inclosa en el “Requisits tècnics exigibles per a llumeneres amb tecnologia LED 
d’enllumenat exterior” publicats per l’IDAE i el CEI, que s’adjunta com a Annex 4.  
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Els Drivers seran d’alt rendiment amb les característiques següents: 

  Lluminària per exterior d’aplicació pública-viari modular, tipus o de les mateixes 
característiques tècniques aprovades pels Serveis Tècnics municipals. 

  

    Nivells lumínics i uniformitat: 

Nivells S4 E mitjà = 5lx i E mínim = 1 lx, amb una uniformitat general 
corresponents a una classe d’enllumenat equiparable a S4 d’acord amb el RD 
1890/2008. 

  

f) Garantia 

La licitadora donarà garantia dels materials a l’Ajuntament preveient la substitució 
integral o elements interns de la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un 
mínim de 8 anys. La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts 
elèctriques defectuoses (incloent la matriu de LEDs i la font d’alimentació/driver) per un 
mínim de 8 anys. La garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra relatius a la 
reparació o substitució del producte. 

  

g) Eficiència energètica 

La eficiència mínima de la lluminària alimentada i estabilitzada serà de 125 ln/W. 

La eficàcia de la llumenera serà el flux lumínic de sortida total respecte la potència 
consumida total. Inclou l’eficiència de la llumenera i els efectes de temperatura. 

 

Prescripció 4a. Definició dels criteris lumínics de  les lluminàries.  

 

Es valorarà especialment que la proposta de lluminàries LEDs a instal·lar doni 
compliment a la totalitat de les recomanacions del CEI - IDAE sobre els requeriments 
tècnics exigibles per lluminàries de tecnologia LED de l’enllumenat exterior i que 
compleixin les següents condicions específiques mitjançant la presentació dels 
corresponents certificats. 

  Les empreses licitadores hauran de presentar un catàleg publicat amb les especificacions 
tècniques dels productes oferts. 

A més a més, les empreses licitadores hauran de presentar un document escrit amb la 
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declaració del fabricant especificant el compliment de les següents normes per a cada 
lluminària que s’instal·larà i del compliment del marcatge CE: 

  

Requisits de la llumenera:  

  

Requeriments  Valors mínims exigits  

Grau de protecció  de la llumenera     
                i del equip electrònic  IP ≥ 65 

Sistemes òptics  
Disponible amb almenys 3 sistemes òptics 

diferents de distribució simètrica i asimètrica 
(fotometries) 

Grau de protecció global  IK ≥ 08 

Temperatura de color  

Rang admès: 

-  Entre 3.000K i 4.000K en zones E3. 

-  Igual o inferior a 3000K en zones E2. 

Configuracions de control 
disponibles  

Regulació de 3 passos, Doble nivell, Fil de 
comandament, Flux lumínic constant, i / o Flux 

de llum ajustable 

Intensitat de funcionament  

La llumenera proposada treballarà al 100% del 
nivell d’il·luminació amb una intensitat de 200 

mA o inferior. 

En cap cas s’admetran llumeneres amb LED’s 
que treballin a una intensitat superior a 350 mA. 

FHS/ULOR instal·lat  Segons quadre 25 del Reglament CE 245/2009 

Eficàcia del conjunt  ≥ 125 lm/W a 3000K 
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Índex de Reproducció Cromàtica  CRI ≥ 70 

Temperatura de funcionament  
La llumenera ha de ser capaç d’operar 

normalment en un rang de temperatures 
ambients de -20ºC a 40ºC. 

Sistema de refredament  

Ha de disposar d’un sistema de dissipació de 
calor sense líquids ni ventiladors. Ha de ser 

resistent als residus que s’hi puguin acumular, 
de tal manera que no degradi o pertorbi la seva 

capacitat de dissipar calor. 

Vida útil (depreciació lumínica)  

  

Han de proporcionar com a mínim el 70% dels 
lúmens inicials al cap de 50.000 hores de 
funcionament de la instal·lació. L’apagada 

simultània d’un 10% de LEDs serà considerada 
fallada sota garantia. Ha de complir amb 

l’indicador de vida L80F10 segons IEC/PAS 
62717. 

Ecoeficiència  

En compliment de la Directiva 125/2009, establir 
el consum màxim en repòs de la lluminària 

entorn els 300 mW. Factor de potència mínim de 
0,98. 

  

Requeriments matriu Led  

Requeriments  Valors mínims exigits  

Depreciació lumínica  

La matriu de LED’s han de proporcionar com a 
mínim un 70% dels lúmens inicials al cap de 

50.000 hores de funcionament de la instal·lació. 
L’apagada simultània d’un 10% de LEDs serà 

considerada fallada sota garantia. 

Justificació de depreciació  L70 

Qualitat de soldadura  Justificació documental conforme les soldadures 
dels LED al PCB tenen menys d’un 10% de 
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bombolles d’oxigen. 

  

Requeriments Driver  

Requeriments  Valors mínims exigits  

Instal·lació  
El driver anirà instal·lat a l’interior de la 

llumenera. L’assemblatge del compartiment ha 
ser IP54 com a mínim. 

Factor de potencia  Factor de potencia mínim 0,95 a plena potència i 
entre un grau de voltatge específic. 

Màxim amperatge  

No pot excedir la corrent del driver per tal 
d’assolir la depreciació lluminosa establerta 
anteriorment. Tan el driver com la matriu de 

LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar 
a diferents corrents d’operació per tal 

d’aconseguir diferents nivells d’il·luminació 
programables segons demanda. El corrent 

d’encesa no pot superar els 15A. 

Nivells d’il·luminació programats  

El Driver serà programable i haurà de portar la 
següent corba programada:  

• Posta en marxa al 100 % a la hora que indiqui 
el rellotge astronòmic del sistema.  

• Reducció al 70 % a les 22:00 hores. 

• Reducció al 50% a les 00.00 hores  

• Pujada fins el 70% a les 06.00 hores. 

• Parada de la instal·lació quan ho indiqui el 
rellotge astronòmic del sistema.  

Protecció contra descàrrega 
elèctrica  

Protecció contra la descàrrega elèctrica (REBT 
2002): La llumenera ha d’estar classificada 
segons classe II. La protecció no es basarà 

únicament en un aïllament principal, sinó sobre 
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les mesures de seguretat suplementaria 
constituïdes per un doble aïllament o un 

aïllament reforçat. 

Protecció contra sobretensions      
transitòries i permanents  > 10 Kv 

Protecció contra harmònics  El driver haurà d’incorporar un sistema de 
protecció contra harmònics. 

Temperatura de funcionament  
La llumenera ha de ser capaç d’operar 

normalment en un rang de temperatures 
ambients de -20ºC a 40ºC. 

Freqüència  
La freqüència d’operació de sortida ha de ser ≥ 

100 Hz (per tal d’evitar pampallugueig) i una 
freqüència d’operació interna de 50/60 Hz. 

Augment de consum  

El conjunt de la llumenera i driver no podrà 
augmentar el seu consum per raons 

d’envelliment o qualsevol altre en més un 10% 
de la seva potència nominal. 

Vida útil  60.000 hores amb un 10% de fallades a 
Tc=67ºC 

  

Prescripció 5a. Certificats  

S'hauran d'aportar els següents certificats o resultats d'assajos realitzats a la lluminària 
components que formen part de la proposta, emesos per un laboratori acreditat per 
ENAC, o entitat internacional equivalent. 

  

Lluminària 

1.- Marcatge CE: Declaració de conformitat, tant de la lluminària com de les seves 
components i expedient tècnic o documentació tècnica associada. 

S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica de 
temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la llumenera. El 
fabricant de la llumenera es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en 
cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i 
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solucionar-ho. 

2.- Certificat del compliment de les normes: 

-   UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la 
pertorbació radioelèctrica dels equips d'il·luminació i similars. 

-   UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requisits generals i assajos. 

-   UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requisits particulars. llums d'enllumenat públic. 

-   UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requisits particulars. Projectors. 

-   UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. 
Límits per a les emissions de corrent harmònica (equips amb corrent d'entrada 
16A per fase). 

-   UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 
3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker en les 
xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent 
d'entrada 16A per fase i no subjectes a una connexió condicional. 

-   UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de llum. Part 2-13: Requisits 
particulars per a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continu 
o corrent altern per mòduls LED. 

-   UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. requisits de immunitat 
CEM. 

-   UNE-EN 62031. Mòduls LED per enllumenat general. requisits de seguretat. 

-   UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats a corrent continu o 
corrent altern per mòduls LED. requisits de funcionament. 

-   UNE-EN 62471: 2009 de Seguretat fotobiològica de làmpades i aparells que 
utilitzen làmpades. 

-   Certificat sobre el grau d'hermeticitat de la lluminària: conjunt òptic i general, 
segons norma UNE-EN 60598 o Assaig fotomètric de la lluminària: matriu 
d'intensitats lluminoses, diagrama polar i Isolux i corba coeficient d'utilització. 
Flux lluminós total emès per la lluminària i flux lluminós a l'hemisferi superior en 
posició de treball màxim permès FHSINST (ULOR en anglès). 

-   Assaig de mesures elèctriques: Tensió, corrent d'alimentació, potència nominal 
leds i potència total consumida per lluminària amb tots els seus components i 
factor de potència.  

-   Assaig de temperatura màxima assignada (tc) dels components. 

-   Mesura de l'Índex de Reproducció Cromàtica. 

Prescripció 6a. Normativa de la lluminària  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

La lluminària complirà amb la normativa següent: 

- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE. Relativa a la aproximación de las 
Legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión. 

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE. Relativa a la 
aproximación de las Legislaciones de los estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la directiva 89/336/CE. 

- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

- Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía. 

- Reglamento Nº 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Ecodiseño 
2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos 

- Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 
sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión y su Guía de Interpretación 

- Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07 y su Guía de Interpretación. 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

- Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la 
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico, para lámparas, balastos y luminarias. 

- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias 

- CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on lighting for urban and 
pedestrian areas. 
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- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias 

Requisits de Seguretat 

- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado 
público. 

- UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 

- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 
lámparas. 

- UNE EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes 
(LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones. Compatibilidad 
Electromagnética. 

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. 
Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A 
por fase). 

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 
3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por 
fase y no sujetos a una conexión condicional. 

- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad 
CEM. 

- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

  

Components de las lluminàries 

- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 
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particulares para dispositivos de control Electrónicos alimentados con corriente continua 
o corriente alterna para módulos LED. 

- UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua 
o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 

IEC 62717:2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento 

- IEC 62722-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 1: 
Requisitos generales. 

- IEC 62722-2-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 2: 
Requisitos particulares para luminarias LED. 

Mesuraments i assajos 

- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos 
fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero. 

- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos. Parte 
4: Lámparas LED, módulos y luminarias LED. 

- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para lámparas LED, luminarias y módulos LED. 

- CIE 127-2007 Medición de los LED 

  

Prescripció 7a. Documentació  

Projecte tècnic executiu de substitució de les instal·lacions de l’enllumenat públic. 

Aquest projecte inclourà el cronograma de les actuacions per zones i carrers amb la 
definició dels terminis d’execució.  

Detall de la proposta tècnica de les llumeneres, làmpades i equips sol·licitades en el 
present plec. Aquests materials hauran d’igualar o millorar les característiques de la 
clàusula 6 d’aquest plec. Caldrà aportar: 

  

Contingut mínim 

1.    Cronograma de les actuacions. Terminis d’execució. 
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2.    Detall de la proposta tècnica de llumeneres, làmpades, equips, etc. Sol·licitades en 
el present plec: 

-   Marcatge CE 

-   Fitxa tècnica de les lluminàries, indicant tots els paràmetres i característiques 
següents:  

a.     Marca i model 

b.    Característiques tècniques. 

3.    Memòria descriptiva des elements, detalls constructius, material utilitzat, forma 
d’instal·lació, conservació, reposició dels diferents components i demés 
especificacions. 

4.    Justificació dels compliments tècnics exigibles publicats pel CEI i l’IDAE i els 
especificats en la prescripció 4 aportant els estudis luminotècnics i fotomètrics 
següents: 

a.     Amb un mínim de 3 seccions tipus de carrer. 

b.    Justificació del complement del Real Decret 1890/2008. 

5.    Estudi d’estalvi en kWh, detall de proposta d’hores de funcionament, horaris 
d’encesa i apagada, proposta de reducció d’intensitat lluminosa. El desglossament 
de punts per tenir en compte en la documentació, s’indica a l’Annex I. 

Desglossaments dels punts en: 

1.   Llumeneres 454 punts. 

Material emprat. 

Rendiment dels LEDs. 

Eficàcia de la llumenera. 

Intensitat de funcionament. 

Facilitat d’accés i manteniment. 

Disseny i ergonomia de la llumenera. 

  

2.   Drivers 

Regulacions possibles. 
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Factor de potencia. 

Protecció interna i contra harmònics. 

  

3.   Protecció de sobretensions. 

Tensió màxima admissible. 

Intensitat màxima admissible. 

  

4.   Termini de garantia del conjunt en anys. 

5.   Solvència tècnica dels equips i conjunts. 

Prescripció 8a. Cost estimat  

El subministrament i instal·lació de les instal·lacions d’enllumenat exterior s’especifica en 
el present plec i els seus annexos. 

  

Cost estimat de les : 

 

PARTIDA  UD CONCEPTE P.U. IMPORT  

PR001 321 

Subministrament de lluminària tipus amb tots 
els accessoris  per a ser instal· lada sobre 
columna de 4 m, amb tecnologia LED de fins 
50W d’alt rendiment. 

157,20 € 50.461,20 € 

PR002 133 

Subministrament de lluminària amb tots els 
accessoris  per a ser instal· lada sobre bàcul de 
9 m, amb tecnologia LED de fins 100W d’alt 
rendiment. 

218,30 € 29.033,90 € 

PR003 454 
Retirada lluminària actual, gestió de residus 
segons normativa vigent i instal· lació de nova 
lluminària. 

28,16 € 12.784,64 € 

PR004 3 Inspecció periòdica de les instal· lacions. 250,00 € 750,00 € 

PR005 2 Esmenar defectes detectats als quadres.     
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Quadre zona B: Tapa quadre elèctric, 
subjectar adequadament dispositiu “Secelux”, 
substituir diferencial 2, instal· lar conductes de 
terra als bàculs, modificar alguns trams de 
faroles per respectar codi de colors. 
Substitució de diversos cables de línies. 

1.500,00 € 1.500,00 € 

    

Quadre gran zona A: Tapa quadre elèctric, 
sanejar connexions sortida ICP, estrènyer 
entrades i sortides dels dispositius de 
protecció, esmenar defecte d’aïllament en 
línies 2 i 4. Ficar conductor de terra a bàcul. 
Substitució diversos de cables de línies.  

3.500,00 € 3.500,00 € 

    Altres modificacions imprevistes. 1.000,00 € 1.000,00 € 

PR006 1 
Partida alçada de petit material i accessoris 
necessaris per la posta en marxa de 
l’enllumenat 

1.000,00 € 1.000,00 € 

SUMA 100.029,74 € 

IVA (21%) 21.006,25 € 

TOTAL PRESSUPOST 121.035,99 € 

  

 

ANNEX I: Lluminàries. Estat actual  

Lluminàries a substituir de 100 W: 133 

 

Carrer  Número  Potència  Tipus  Marca lluminària  Model lluminària  Alçada  Tipus suport  

Avinguda Marquesa de 
Grinyi 71 150 W VSA

P CARANDINI QS.2L-
VSAP/150 8 m Bàcul 

Avinguda Acàcies 13 150 W VSA
P CARANDINI QS.2L-

VSAP/151 8 m Bàcul 

Avinguda Camèlies 29 150 W VSA
P CARANDINI QS.2L-

VSAP/152 8 m Bàcul 

Avinguda Til·lers 13 150 W VSA
P CARANDINI QS.2L-

VSAP/153 8 m Bàcul 

Carrer Oliveres 4 150 W VSA
P CARANDINI QS.2L-

VSAP/154 8 m Bàcul 

Rotonda d’accés 3 150 W VSA
P CARANDINI QS.2L-

VSAP/155 8 m Bàcul 
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Lluminàries a substituir de 150 W: 321  

 

Carrer  Número  Potència  Tipus  
Marca 

lluminària  
Model lluminària  Alçada  Tipus suport  

Carrer Raïm 12 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/100 4 m Columna 

Carrer Palmeres 3 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/101 4 m Columna 

Carrer Violetes 21 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/102 4 m Columna 

Carrer Margarides 18 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/103 4 m Columna 

Carrer Llessamí 5 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/104 4 m Columna 

Carrer Begònies 5 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/105 4 m Columna 

Carrer Romaní 4 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/106 4 m Columna 

Carrer Albereda 4 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/107 4 m Columna 

Zona esportiva i parc 
infantil 9 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-

VSAP/108 4 m Columna 

Carrer Farigola 5 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/109 4 m Columna 

Carrer Molsa 2 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/110 4 m Columna 

Carrer Orquídies 13 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/111 4 m Columna 

Passatge Orquídies 13 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/112 4 m Columna 

Carrer Avellaners 7 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/113 4 m Columna 

Carrer Cedre 11 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/114 4 m Columna 

Carrer Baladres 12 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/115 4 m Columna 

Carrer Girasol 15 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/116 4 m Columna 

Carrer Mimosa 5 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524- 4 m Columna 
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VSAP/117 

Carrer Ametllers 30 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/118 4 m Columna 

Carrer Gespa 2 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/119 4 m Columna 

Carrer Liles 2 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/120 4 m Columna 

Carrer Pi 4 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/121 4 m Columna 

Carrer Cep 3 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/122 4 m Columna 

Carrer Maduixes 3 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/123 4 m Columna 

Carrer Geranis 33 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/124 4 m Columna 

Carrer Moreres 3 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/125 4 m Columna 

Carrer Margalló 3 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/126 4 m Columna 

Carrer Petúnies 3 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/127 4 m Columna 

Carrer Àlber 11 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/128 4 m Columna 

Carrer Salze 34 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/129 4 m Columna 

Carrer Dàlies 4 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/130 4 m Columna 

Carrer Assutzena 6 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/131 4 m Columna 

Carrer Llorer 5 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/132 4 m Columna 

Carrer Noguera 11 100 W VSAP CARANDINI ECONVEX 524-
VSAP/133 4 m Columna 
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ANNEX II Dades i consums  

  

Adreça: Enllumenat públic Farigola 

Cups: ES0031408284331001LV0F 

Potència contractada: 1,980 kW 

 

Període  Consum  Despesa  

Inici  Final  Dies  Punta (13 a 23h)  Vall (23 a 13h)  € 

31/03/2017 11/04/2017 11 27 kWh(1680 W) 165 kWh 19,23 

11/04/2017 11/05/2017 30 51 kWh (1680 W) 417 kWh 46,55 

11/05/2017 02/06/2017 22 20 kWh (1980 W) 238 kWh 27,19 

02/06/2017 31/07/2017 59 35 kWh (1620 W) 808 kWh 79,50 

31/07/2017 14/09/2017 45 104 kWh (1600 W) 376 kWh 57,11 

14/09/2017 30/09/2017 16 134 kWh (1648 W) 387 kWh 54,99 

30/09/2017 31/10/2017 31 174 kWh (1660 W) 419 kWh 68,29 

31/10/2017 31/12/2017 61 227 kWh (1556 W) 489 kWh 90,68 

31/12/2017 30/01/2018 30 128 kWh (1572 W) 314 kWh 54,16 

30/01/2018 31/03/2018 60 114 kWh (672 W) 295 kWh 58,64 

31/03/2018 31/05/2018 61 84 kWh (688 W) 254 kWh 50,60 

  

*Al consum en punta: en parèntesis el consum del maxímetre en W. 

  

Adreça: Enllumenat públic Gira-sol 

Cups: ES0031406338763001NQ0F 
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Període  Potencia (kW)  

Inici  Final  Dies  Contractada  Demandada  Facturada  

10/08/2017 15/09/2017 36 40-40-40 0-47-47 34-57-57 

15/09/2017 09/10/2017 24 40-40-40 34-46-46 34-54-54 

09/10/2017 13/11/2017 35 40-40-40 45-46-46 51-54-54 

13/11/2017 18/12/2017 35 40-40-40 46-46-46 54-54-54 

18/12/2017 16/01/2018 29 40-40-40 47-47-47 57-57-57 

16/01/2018 12/02/2018 27 40-40-40 45-48-49 51-60-63 

12/02/2018 16/03/2018 32 40-40-40 44-44-45 48-48-51 

16/03/2018 13/04/2018 28 40-40-40 44-45-45 48-51-51 

13/04/2018 14/05/2018 31 40-40-40 0-45-45 34-51-51 

14/05/2018 15/06/2018 32 40-40-40 44-45-45 48-51-51 

15/06/2018 11/07/2018 26 40-40-40 0-45-45 34-51-51 

11/07/2018 13/08/2018 33 40-40-40 0-44-45 34-48-51 

 

Activa:  

Període  Consum  Despesa  

Inici  Final  Dies  Punta kWh  Pla kWh  Vall  kWh  € 

10/08/2017 15/09/2017 36 0 5.177 12.086 1.861,45 

15/09/2017 09/10/2017 24 10 4.267 8.403 1.341,61 

09/10/2017 13/11/2017 35 2.567 5.547 11.764 2.246,35 

13/11/2017 18/12/2017 35 6.246 3.623 12.609 2.567,40 

18/12/2017 16/01/2018 29 4.972  3.175  10.082  2.154,65 

16/01/2018 12/02/2018 27 4.091  2.556  9.152  1.897,74 

12/02/2018 16/03/2018 32 3.985  2.957  9.439 2.099,48 

16/03/2018 13/04/2018 28 581 2.937 9.326 1.545,63 

13/04/2018 14/05/2018 31 0 3.990 9.191 1.569,07 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

14/05/2018 15/06/2018 32 31 3.430 8.728 1.541,89 

15/06/2018 11/07/2018 26 0 2.572 7.092 1.168,12 

11/07/2018 13/08/2018 33 0 3.563 9.516 1.548,52 

  

  

Reactiva:  

Període  Consum  A factur.  

Inici  Final  Dies  Punta kVArh  Pla kVArh  Vall  kVArh  kVArh  

10/08/2017 15/09/2017 36 0 271 (1) 138 0 

15/09/2017 09/10/2017 24 10 (0,71) 168 (1) 83 7 

09/10/2017 13/11/2017 35 112 (1) 369 (1) 50 0 

13/11/2017 18/12/2017 35 19 (1) 296 (1) 48 0 

18/12/2017 16/01/2018 29 108 (1) 296 (1) 3 0 

16/01/2018 12/02/2018 27 669 (0,99) 472 (0,98) 1.118 0 

12/02/2018 16/03/2018 32 2.833 (0,82) 2.054 (0,82) 6.373 2.596,14 

16/03/2018 13/04/2018 28 418 (0,81) 2.061 (0,82) 6.290 1.318 

13/04/2018 14/05/2018 31 0 2.839 (0,81) 6.225 1.522 

14/05/2018 15/06/2018 32 24 (0,79) 2.450 (0,81) 5.892 1.332 

15/06/2018 11/07/2018 26 0 1.865 (0,81) 4.841 1.016 

11/07/2018 13/08/2018 33 0 2.561 (0,81) 6.481 1.385 

  

* Als consums, entre parèntesis, el valor de cos ᵠ 

  

Adreça: Enllumenat públic Marquesa Griny 

Cups: ES0031406325526001LE0F 
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Període  Potencia (kW)  

Inici  Final  Dies  Contractada  Demandada  Facturada  

10/08/2017 15/09/2017 36 20-20-20 0-15-15 17-17-17 

15/09/2017 09/10/2017 24 20-20-20 0-15-15 17-17-17 

09/10/2017 13/11/2017 35 20-20-20 15-15-15 17-17-17 

13/11/2017 18/12/2017 35 20-20-20 15-14-15 17-17-17 

18/12/2017 16/01/2018 29 20-20-20 17-15-15 17-17-17 

16/01/2018 12/02/2018 27 20-20-20 17-15-15 17-17-17 

12/02/2018 16/03/2018 32 20-20-20 15-13-15 17-17-17 

16/03/2018 13/04/2018 28 20-20-20 15-15-15 17-17-17 

13/04/2018 14/05/2018 31 20-20-20 0-15-15 17-17-17 

14/05/2018 15/06/2018 32 20-20-20 3-15-15 17-17-17 

15/06/2018 11/07/2018 26 20-20-20 0-15-14 17-17-17 

11/07/2018 13/08/2018 33 20-20-20 0-15-15 17-17-17 

  

Activa:  

Període  Consum  Despesa  

Inici  Final  Dies  Punta kWh  Pla kWh  Vall  kWh  € 

10/08/2017 15/09/2017 36 0 1.535 3.505 612,99 

15/09/2017 09/10/2017 24 0 1.336 2.529 458,26 

09/10/2017 13/11/2017 35 792 1.714 3.582 737,85 

13/11/2017 18/12/2017 35 2.062 981 3.785 841,41 

18/12/2017 16/01/2018 29 1.584 898 2.918 680,88 

16/01/2018 12/02/2018 27 1.392 764 2.946 643,44 

12/02/2018 16/03/2018 32 1.319 768 3.009 663,62 

16/03/2018 13/04/2018 28 290 1.284 2.926 558,56 

13/04/2018 14/05/2018 31 0 1.607 2.970  574,59 
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14/05/2018 15/06/2018 32 1 1.331 2.772 530,62 

15/06/2018 11/07/2018 26 0 793 2.069 382,55 

11/07/2018 13/08/2018 33 0 1.136 2.809 514,31 

  

Reactiva:  

Període  Consum  A factur.  

Inici  Final  Dies  Punta kVArh  Pla kVArh  Vall  kVArh  kVArh  

10/08/2017 15/09/2017 36 0 881 (0,81) 1.859 374 

15/09/2017 09/10/2017 24 0 759 (0,87) 1.349 318 

09/10/2017 13/11/2017 35 446 (0,87) 938 (0,88) 1.844 557 

13/11/2017 18/12/2017 35 1.212 (0,86) 562 (0,87) 2.099 770 

18/12/2017 16/01/2018 29 888 (0,87) 472 (0,89) 1.510 541 

16/01/2018 12/02/2018 27 847 (0,85) 427 (0,87) 1.664 563 

12/02/2018 16/03/2018 32 793 (0,86) 421 (0,88) 1.671 526 

16/03/2018 13/04/2018 28 181 (0,85) 774 (0,86) 1.627 435 

13/04/2018 14/05/2018 31 0 939 (0,86) 1.608 409  

14/05/2018 15/06/2018 32 1 (0,71) 770  (0,78) 1.478 334 

15/06/2018 11/07/2018 26 0 470 (0,86) 1.107 208 

11/07/2018 13/08/2018 33 0 670 (0,86) 1.532 295 

  

* Als consums, entre parèntesis, el valor de cos ᵠ 

  

ANNEX III Defectes detectats a les últimes inspecci ó realitzades per un rganisme 
de control.  

1- Adreça: Enllumenat públic Gira-sol                      Cups:  

ES0031406338763001NQ0F 
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2- Adreça: Enllumenat públic Marquesa Griny          Cups: ES0031406325526001LE0F 
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Annex IV Plànol d’ubicació de les lluminàries a sub stituir, tipus de lluminàries. 
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Expedient 861/2017. Pròrroga del contracte de serve is per a la 
implantació i posada en funcionament d'una platafor ma destinada a la 
gestió per mitjans electrònics de l'activitat i pro cediment administratiu  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA PRÒRROGA PER UN ANY DEL CON TRACTE DEL 
SERVEI D’IMPLANTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA  PLATAFORMA 
DESTINADA A LA GESTIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE L’ ACTIVITAT I 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.- EXP 861/2017  

  

Per acord plenari de data 3 d’agost de 2017, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, al conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió al Consell 
Comarcal Baix Penedès de la licitació del Servei d’implantació i posada en funcionament 
d’una plataforma destinada a la gestió mitjans electrònics de l’activitat i procediment 
administratiu. 

  

La Presidència del Consell Comarcal, mitjançant Decret núm. 677/2017, de data 5 de 
desembre, va aprovar l’expedient de contractació del servei d’implantació i posada en 
funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i 
procediment administratiu. Licitació agregada per a diversos ajuntaments de la comarca 
del Baix Penedès, per al període d’un any, amb possibilitat de pròrroga per un any més, 
declarant la seva tramitació d’urgència. Així mateix, va aprovar el plec de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques que regeixen la contractació. 

  

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès, en sessió ordinària de data 
14 de febrer de 2018, va adjudicar el contracte a l’empresa Espublico Servicios para la 
Administración, SA, per un preu de 7.707,30 euros, IVA inclòs. 

  

En data 8 de març de 2018 es procedeix a la formalització de contracte per part d’aquest 
Ajuntament amb l’empresa Espublico Servicios para la Administración, SA. 

  

En data 20 de febrer de 2019 l’empresa Espublico Servicios para la Administración, SA 
proposa a aquest Ajuntament l’aprovació d’una pròrroga del contracte per un any, 
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d’acord amb les previsions del plec de clàusules administratives que van regir la 
contractació.  

  

En data 7 de març de 2019 s’emeten informes favorables de secretaria i intervenció.  

  

Examinada la documentació que acompanya l’expedient,  i de conformitat amb la 
delegació de funcions efectuada per l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, per 
resolució número 66/2015, de 15 de juny. 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords: 

  

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis d’implantació i posada en 
funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i 
procediment administratiu, pel termini d’un any (fins el 8 de març de 2020), amb 
l’empresa Espublico Servicios para la Administración, SA. 

  

SEGON.- Facultar a l'alcalde per a la signatura de la pròrroga amb l’empresa Espublico 
Servicios para la Administración, S.A. 

  

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a càrrec a l’aplicació 
pressupostària 9200 206.00 del vigent pressupost, significant la necessitat de preveure 
en el pressupost de l’exercici 2020 el crèdit suficient per atendre les obligacions que 
s’estenen a aquest exercici.  

  

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL   
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Donar Compte Decrets 

  

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 

2019-0023 

  

27/02/2019 

15:04 

  

  

Convocatòria Junta de Govern Local  en sessió 

ordinària de data 28 de Febrer de 2019. 

JGL/2019/7 

  

JGL/2019/7 

  

  

DECRET 

2019-0024 

  

  

05/03/2019 

17:12 

  

  

Incoació d’expedient de baixes per inscripció 

indeguda al padró d’habitants per 

incompliment dels requisits de l’art. 54 del 

Reglament de Població i Demarcació Territorial 

dels ens locals 

  

245/2019 

  

DECRET 

2019-0025 

  

  

06/03/2019 

09:28 

  

  

Decret d'alcaldia de nomenament de 

representants de l'Administració a la Mesa 

General de Negociació de matèries comuns al 

personal funcionari i laboral 

  

281/2019 

 

 

Donar compte Formularis I (Febrer 2019) 

 

  

EXPEDIENT  

  

ANY OBJECTE DEL 
CONTRACTE  

IMPORT  

IVA  
DATA  CONTRACTISTA          NIF 

181/2019 2019 Formulari 1 - 
Contractes menors de 
serveis i de 
subministrament - 

157,30 25/02/20
19 21:58 

Minerva Castillo 
Clua 

39718052L 
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Activitats Setmana de 
la Dona -- 

181/2019 2019 Formulari 1 - 
Contractes menors de 
serveis i de 
subministrament - 
Activitats Setmana de 
la Dona -- 

874,00 25/02/20
19 21:58 

Actura 12 SL B65758427 

181/2019 2019 Formulari 1 - 
Contractes menors de 
serveis i de 
subministrament - 
Activitats Setmana de 
la Dona -- 

30,00 25/02/20
19 21:58 

Mª del Carmen 
Ruano Fernández 

39729206H 

200/2019 2019 Formulari 1 - 
Contracte Menor de 
Subministrament - 
Compra d'aigües 
petites pel grup de 
Carnaval 

75,00 25/02/20
19 16:29 

Josepa Jané 
Figueres (Ca la 
Rita) 

39670024S 

174/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de servei  
substituir 5 muntants 
rodons barana parc El 
Pujolet de Banyeres 
del Penedès -- 

358,16 20/02/20
19 14:48 

La Manyeria 
S.C.P 

46782746X 

173/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de servei  
construcció mòdul 
metàl·lic de vuit 
compartiments per al 
camp de futbol 
municipal de 
Banyeres del Penedès 
- 

1.464,10 20/02/20
19 14:48 

Serralleria de la 
Parte, SL 

B43688985 

187/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de servei 
col·locació peça de 
pedra al mur Pl.  11 
de setembre de 
Banyeres del Penedès  

262,81 20/02/20
19 14:47 

Obres i Serveis 
Martínez 
Arlandés S.L 

B43447895 

171/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de reparació 
de motor de la 
persiana enrotllable 
del local de joves de 
Banyeres del Penedès  

532,40 20/02/20
19 12:49 

La Manyeria 
S.C.P 

46782746X 
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194/2019 2019 Formulari 1 - 
Contractes menors de 
subministrament. 
Activitats mes de 
febrer a l'Espai Jove 
de Banyeres: Bingo i 
Carnaval 

30,00 19/02/20
19 10:05 

Rosó Borrell 
Montserrat 
(Llibreria 
Papereria 
Banyeres) 

77785903H 

194/2019 2019 Formulari 1 - 
Contractes menors de 
subministrament. 
Activitats mes de 
febrer a l'Espai Jove 
de Banyeres: Bingo i 
Carnaval 

25,34 19/02/20
19 10:05 

Melanie 
Goodrige 
(Supermercat El 
Rebost) 

39723762W 

176/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de servei 
instal·lació 2 tendals 
corredissos per a 
l'escola bressol Marta 
Mata de Banyeres del 
Penedès  

3.320,24 15/02/20
19 15:07 

Luis Nelson 
Gómez Díaz 

X7366882M 

89/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de 
subministrament aire 
condicionat per sala 
del Centre Cívic de 
les Masies de Sant 
Miquel de Banyeres 
del Penedès -- 

2.117,50 13/02/20
19 19:32 

Instal·lacions 
Daimat S.L 

B43630847 

67/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de 
subministrament 
fanals solars zona 
contenidors al costat 
de la pista 
poliesportiva de 
Banyeres del Penedès 
-- 

2.692,25 13/02/20
19 19:30 

SyG,S.A. A43011139 

57/2019 2019 Formulari 1, 
contracte menor 
d'obres construcció 
embornal per 
recollida d'aigua de 
pluja al c/ Gira-sol   
de Banyeres del 
Penedès -- 

1.393,92 13/02/20
19 19:30 

Obres i Serveis 
Martínez 
Arlandés S.L 

B43447895 
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111/2019 2019 Formulari I, contracte 
menor de servei  de 
canvi de microruptor 
i fer peça de 
subjecció nova al 
rellotge del campanar 
del municipi de 
Banyeres del Penedès  

145,20 04/02/20
19 11:38 

Mercadé 
Rellotgers SL 

B43671031 

115/2019 2019 Formulari 1 - 
Contracte menor de 
serveis - Servei de 
transport excursions 
organitzades per 
l'Escola Bressol 
Marta Mata curs 
2018-2019 

222,87 04/02/20
19 11:37 

Autocars del 
Penedès S.A. 

A43007814 

643/2018 2019 Formulari 1, 
contracte menor de 
subministrament d'un 
frigorífic. Combi pel 
banc d'aliments del 
municipi Banyeres 
del Penedès  

462,63 03/02/20
19 22:14 

Electrodomèstics 
Navarrete S.L 

B62793955 

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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