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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DE LES VIES PÚBLIQUES MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT  
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 
1. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC 
 
1.1 Aquest Plec té per objecte la contractació dels treballs de senyalització vertical 
(col·locació de senyals) i els treballs de senyalització horitzontal (pintar senyals) dels carrers, 
places, vials i travessies de la Vila de Blanes. Aquests treballs seran determinats per 
l’Ajuntament de Blanes a través del Departament de la Policia Local. 
Aquests treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les condicions establertes en el Plec de 
prescripcions tècniques (en endavant PPT). 
 
1.2 La justificació d’aquest contracte ve motivada per la insuficiència, falta d'adequació i 
conveniència de no ampliació dels mitjans personals i materials amb què compta  
l'Ajuntament per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer per mitjà del contracte. 
 
1.3 El contracte té caràcter administratiu i es regirà per allò establert en aquest Plec,  pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (d’ara endavant TRLCSP) i pel Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
 
1.4 De conformitat amb la disposició addicional cinquena del TRCLSP, es reserva la 
participació en aquest procediment d’adjudicació a Centres Especials d’Ocupació. 
 
1.5 El contracte s’adjudicarà per tramitació ordinària i pel procediment obert d’acord amb els 
articles 157 a 161 TRLCSP.  
 
1.6 Codis de l’objecte del contracte: 
 
- Codi CPA 2008: 84.24.19 (Otros servicios relacionados con el orden público y la seguridad) 

 
- Codi CPV: 34928470-3 (Señalización) 
 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE  
 
El contracte tindrà una durada d’un any a comptar des de la data que s’estableixi en la 
formalització del contracte.  
 
El contracte es podrà prorrogar abans de la seva finalització per mutu acord de les parts i 
previ acord de la Junta de Govern Local, atenent els informes tècnics emesos 
favorablement, sense que la seva pròrroga o pròrrogues puguin ser superiors a un any. 
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3. PREU 
 
1. El preu màxim anual del contracte és de 55.000,00 euros, dels quals 45.454,55 euros 
corresponen a base i 9.545,45 euros al 21% d’IVA. 
 
2. L’import del contracte anirà a càrrec del Pressupost de 2016 i successius. 
 
3. Les ofertes presentades pels licitadors hauran de desglossar el preu total del contracte 
amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.  
 
4. A tot els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors inclouen l’IVA (que 
figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els siguin d’aplicació 
segons les disposicions vigents. 
 
 
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 
A efectes del que disposa l’article 88 del TRLCSP el valor estimat del contracte és de 
90.909,10 euros, IVA exclòs. 
 
  
5. REVISIÓ DE PREUS 

 
No procedeix la revisió de preus.  
 
 
6. EMPRESES LICITADORES  

 
D’acord amb l’establert en la Disposició addicional cinquena del Text refós de la Llei 3/2011, 
de contractes del sector públic, es reserva la participació en el procediment d’adjudicació 
d’aquest contracte a Centres Especials d’Ocupació (almenys el 70 per cent dels treballadors 
afectats han de ser persones amb discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les 
seves deficiències, no puguin exercir una activitat professional en condicions normals).  
 
Els proposants han de figurar inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme similar d’altres 
Comunitats Autònomes. 
 
La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense condicions 
de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes les condicions 
exigides per contractar amb l'Administració. 
 
 
7. DOCUMENTACIÓ I OFERTES 
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació en dos sobres, amb la documentació 
que es requereix en cadascun. Els sobres hauran d’estar tancats, indicant la licitació a la 
qual es concorre i  amb les dades del licitador (nom, adreça i NIF)  
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7.1 Sobre número 1 
 
El sobre es presentarà tancat i portarà la menció: “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER PARTICIPAR A LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DE LES VIES PÚBLIQUES PRESENTADA 
PER .............” 
 
 
Contingut: 
 
1. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex núm. 1 
d’aquest Plec.  
 
2. Declaració responsable conforme els treballadors compten  amb la formació necessària 
en prevenció de riscos laborals, així com que disposa d’una organització preventiva 
adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
3. Altres declaracions: 

 
- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, 

haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació 
dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicataris. 

 
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de 

presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb 
indicació de les empreses que la composen. 

 
- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar 

declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les 
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció. 

 
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 

presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols. 

 
4. Cal presentar la documentació acreditativa de l’acompliment del requisit previst a la 
clàusula 6, de figurar inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme similar d’altres 
Comunitats Autònomes. 
 
5. Cal facilitar una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions i un telèfon de 
contacte. 

 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146 TRLCSP. 
 
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar tota la documentació de conformitat amb 
l’establert en la clàusula 14. 



 
 

 

 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 4 

 
7.2  Sobre núm. 2 
 
Portarà la menció “PROPOSTA ECONÒMICA PER PARTICIPAR A LA LICITACIÓ PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DE LES 
VIES PÚBLIQUES PRESENTADA PER .............” i haurà de contenir la documentació 
següent: 
 
- La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model que figura en l’annex núm. 2 
d’aquest Plec.  
 
- Documentació tècnica.  
 

1) Memòria d’una extensió màxima de 10 pàgines explicativa de quina serà la 
metodologia que s’aplicarà per a l’execució d’aquest contracte. 

 
2) Memòria amb extensió màxima de 10 pàgines relativa al projecte d’inserció laboral 

per a persones amb especials dificultats d’accés al mercat laboral, en relació amb 
aquest contracte. 

 
7.3 Lloc de lliurament 

 
Els sobres indicats anteriorment, s’hauran de lliurar al Registre de Pliques de l’Ajuntament, 
situat a les dependències del Servei de Contractació (Serveis Jurídics), de dilluns a 
divendres, de 8.30h a 14.30 h, durant  el termini de 15 dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la data de publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o 
enviats per correu dins del termini assenyalat anteriorment. No s’admetrà la presentació en 
cap altra dependència municipal, inclòs el Registre General. En cas de que el termini finalitzi 
en dissabte o festiu s’entendrà prorrogat fins el dia hàbil  següent. 
 
Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la data de lliurament a 
l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant 
tèlex, fax, telegrama o correu electrònic a l’adreça contractacio@blanes.cat  el mateix dia. 
En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de contractació la rep amb posterioritat a 
la data de finalització del termini. No obstant això, si transcorreguts 10 dies naturals 
següents a la indicada data encara no s’ha rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 
 
Una vegada presentada una proposta, no es podrà retirar. 
 
 
8. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA I ALTRES REQUERIMENTS  
 
El licitador haurà de disposar de la solvència següent:  
 
 
a) Solvència econòmica i financera: 
 

a.1 Criteris que es tindran en compte per a determinar-la 

mailto:contractacio@blanes.cat
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L’anàlisi de la solvència econòmica i financera es basarà principalment, d’acord amb les 
modificacions introduïdes pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, que modifiquen 
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions públiques, en:  

- L’estudi de la xifra del volum anual de negocis del licitador i evolució del 
pendent de cobrar a clients. 

- L’estudi del patrimoni net o equilibri de les masses de balanç de situació. 

Aquests criteris permetran també a l’Ajuntament comprovar el compliment de la 
normativa sobre lluita contra la morositat en les operacions comercials (període mig de 
pagament a proveïdors del licitador), segons es concreta al paràgraf a.2 següent, tot de 
conformitat amb el nou redactat de l’article 75.1 del Reial decret-legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, 
en la nova redacció establerta pel Reial decret-llei 10/2015, d’11 de setembre. 

a.2 Requisits mínims. L’anàlisi de la documentació comptable que realitzarà l’Ajuntament 
haurà de pronunciar-se sobre el compliment dels requisits mínims següents: 

- L’evolució de la xifra de negocis ha se ser coherent amb la variació dels comptes de 
clients (subgrup 43) de l’actiu del balanç i amb la variació dels comptes de proveïdors 
(subgrup 40) del passiu del balanç. 

- L’equilibri de masses del balanç de situació s’ha de mantenir sense deteriorament o 
amb millora de les ràtios de solvència durant els tres últims exercicis. En tot cas, s’ha 
de mantenir sense canvis significatius que incrementin el risc de retenció en l’activitat 
financera de l’empresa. 

- El període mig de pagament a proveïdors del licitador haurà de complir la normativa 
sobre morositat, és a dir, l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre sobre 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en la nova 
redacció establerta per l’article 33 de Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer. 

a.3 Mitjans per acreditar-ne el compliment.- L’Ajuntament analitzarà únicament els balanços 
de situació i els comptes de pèrdues i guanys dels 2 últims exercicis per tal de disposar de 
les dades de 3 exercicis, ja aquestes estats es presenten a 2 columnes (exercici que es 
tanca i exercici anterior). Per a aquesta finalitat cal distingir: 

- Empreses inscrites en el Registre Mercantil: Presentaran els estats abans referits 
que constin en els Comptes Anuals dels dos exercicis anteriors juntament amb còpia 
dels justificants conforme han estat dipositats en aquest Registre. 

- Empreses no inscrites en el Registre Mercantil: Presentaran els estats abans referits 
que constin en els Llibres d’inventaris i comptes anuals dels dos exercicis anteriors, 
legalitzats pel Registre Mercantil o en els Comptes Anuals dels dos exercicis 
anteriors dipositats en el Registre Oficial en què hagi d’estar inscrit. 

A més l’Ajuntament podrà demanar els estats provisionals dels comptes anuals que 
consideri necessaris (per exemple balanç de situació a una data concreta) per a la correcta 
avaluació de la solvència econòmica i financera. 
 
El contractista haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb un 
import  mínim de 300.000 euros que cobreixi durant la vigència del contracte tots els danys i 
perjudicis que es puguin produir amb ocasió de l’execució del contracte. 
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El licitador haurà de presentar el justificant de que disposa d’aquesta assegurança o bé el 
compromís vinculant de subscripció d’aquesta assegurança en cas de resultar adjudicatari.  
En cas que el licitador presenti aquest compromís, l’haurà de fer efectiu dins del termini de 
deu dies hàbils al qual es refereix l’apartat 2 de l’article 151 del TRLCSP.  
L’acreditació d’aquest requisit s’haurà d’efectuar per mitjà de certificat expedit per 
l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o 
renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui procedent. 

 
 
b) Solvència professional o tècnica: 

 

• El licitador haurà de presentar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en 
els últims cinc anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o 
treballs realitzats s’hauran d’acreditar mitjançant certificats o mitjançant una declaració de 
l’empresari que acompanyarà la relació, expressant que aquests serveis ha estat realment 
contractats i, en el seu cas, executats. 
 

• El licitador, d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials següents:  

 

- Mitjans personals:  

o Un encarregat  
o Un equip de treball, format per un mínim de dues persones.  
o El compromís d’adscriure un altre grup de treball, si fos necessari, per treballs 

urgents. 
 
 

- Mitjans materials: 
 

L’empresa licitadora haurà de tenir el parc de maquinària i personal a una distància 
del municipi de Blanes no superior als 50 km (Haurà de presentar declaració 
conforme complirà aquest requisit en cas de resultar adjudicatari) 

 
Els compromisos d’adscriure a l’execució del contracte els mencionats mitjans 
personals i materials tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte als 
efectes de la seva resolució, de conformitat amb el que estableix l’article 223.f) del 
TRLCSP.  

 
 
9. PUBLICITAT I PERFIL DEL CONTRACTANT  
 
1. La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya  i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Blanes.  
 
2. A través de la pàgina web www.blanes.cat/perfilcontractant els interessats podran accedir 
al Perfil del Contractant de l’Ajuntament Blanes, en el que s’hi farà constar tota la informació 
relativa a la present contractació. 

http://www.blanes.cat/perfilcontractant
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10. MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
Es constituirà la Mesa de contractació de conformitat amb la Disposició addicional segona 
del TRLCSP, amb la composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel 
que es desenvolupa la LCSP. 
 
Estarà presidida per l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui i integrada pels 
següents quatre vocals: 

 
- El secretari o persona en qui delegui 
- L'interventor o persona en qui delegui 
- El Cap de la policia local o persona en qui delegui 
- La tècnica de contractació o persona en qui delegui 

 
Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 
 
 
11.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
El contracte s’adjudicarà a la proposta més econòmica d’acord amb el següent criteri de 
valoració. 
 

- Major % de descompte sobre els preus unitaris establerts a l’Annex 2 del Plec 
 
 

12. CRITERIS DE DESEMPAT EN CAS D’IGUALTAT ENTRE LES PROPOSICIONS 
 
En cas d’empat entre els licitadors, es sol·licitarà la presentació d’una nova oferta 
econòmica en un termini de 3 dies naturals, i en cas que l’empat persisteixi es resoldrà 
mitjançant sorteig. 
 
 
13. OBERTURA DE LES PROPOSICIONS 
 
1. El dia assenyalat a tal efecte, es constituirà la Mesa de Contractació i procedirà a 
l’obertura del sobre número 1 corresponent a la documentació administrativa. Si la mesa 
observés defectes materials o omissions esmenables, ho comunicarà verbalment als 
interessats, per telèfon o, en el seu defecte, per fax o correu electrònic a través dels mitjans 
que els licitadors hagin indicat en la documentació presentada, concedint-los un termini no 
superior a tres dies hàbils per corregir-ho. En el mateix acte o, en el seu cas, una vegada 
transcorregut el termini esmentat, es determinarà el licitador o licitadors que hagin estat 
admesos així com aquells que hagin de quedar exclosos del procediment per no acreditar el 
compliment dels requisits establerts al plec de clàusules, indicant les causes de la seva 
exclusió.  
 
2. En acte públic posterior, es procedirà a l’obertura del sobre número 2, que ha de contenir 
la documentació relacionada en la clàusula 7.2 d’aquest plec.  Aquest acte s’iniciarà amb un 
pronunciament exprés sobre la qualificació de les proposicions efectuades per la Mesa 
identificant les admeses i les excloses de la licitació.  
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3. La Mesa de Contractació ordenarà de forma decreixent les ofertes presentades i elevarà a 
l’òrgan de contractació la proposta de classificació de les empreses licitadores i la proposta 

d’adjudicació a favor del classificat en primer lloc.  

 
 
14. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA PEL  LICITADOR PROPOSAT COM A ADJUDICATARI 
 
1. L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i 
que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals.  
 
2. Seguidament, l’òrgan de contractació, o òrgan en qui delegui, requerirà al licitador 
proposat com a adjudicatari perquè abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils  
a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació 
següent:  
 
a)  Acreditació de la constitució de la garantia definitiva de conformitat amb el que estableix 
la clàusula següent.  
 
b)  La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document 
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a 
més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder 
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si 
escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el 
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i 
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el 
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho 
fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Els documents en què constin els poders del representant legal (escriptura de constitució de 
societat o escriptura d’apoderament) hauran d’ésser validats pel Secretari de la corporació o 
per funcionari lletrat.  
 
Quan sigui necessària la validació del poder pel Secretari de l’Ajuntament de Blanes, 
aquesta  s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de dos dies a la data de lliurament 
de la mateixa. 

 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a 
l’annex I del RGLCAP.  

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb 
el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
c)  Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no els presenti, l’Ajuntament de Blanes 
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comprovarà que el licitador que es trobi al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social (de conformitat amb l’autorització atorgada en l’annex 1)  

 
d) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera 
i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 8 del present. 
 
 

•  Empreses inscrites en el registre electrònic d’empreses licitadores 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, les 
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi 
figuren.  
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació 
empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si 
escau, la declaració d’exempció.  
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no es 
troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix  
l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, no s’ha donat de baixa en 
la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al 
corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la 
Seguretat Social.  
 
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han 
de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que figurin en 
l’esmentat Registre. 
 
Serà suficient que els licitadors indiquin que estan inscrits en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadors de Catalunya i presentin una declaració de vigència de les dades que 
inclou, de conformitat amb els models de l’annex núm. 3, segons s’escaigui. 

L’Ajuntament consultarà d’ofici en l’esmentat registre electrònic la informació registral de les 
empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en curs. En tot cas, es reserva el dret 
de demanar aclariments o documentació complementària, en el supòsit que consideri que la 
informació no sigui suficient per a l’admissió dels licitadors en aquest procediment de 
licitació. 

 

•  En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta i en aquest cas es requerirà la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.  

 
 
15. GARANTIA DEFINITIVA  
 
El licitador que es proposi com adjudicatari haurà de constituir a disposició de l’òrgan de 
contractació una garantia d’un 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el 
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valor afegit, en el termini assenyalat en la clàusula anterior. Si no compleix aquest requisit 
per causes que li són imputables, l’Administració no ha d’efectuar l’adjudicació a favor seu, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i de conformitat amb la clàusula anterior, 
es demanarà la documentació corresponent al licitador següent.  
 
La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en l’art. 96 TRLCSP, 
amb els requisits establerts en l’art. 55 i ss del RGLCAP o mitjançant la garantia global amb 
els requisits establerts en l’art. 98 TRLCSP.  
 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts en l’art. 100 TRLCSP.  
 
La devolució i cancel·lació de les garanties s’efectuarà de conformitat amb l’establert en els 
arts. 102 TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.  
 
Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, es produeixi una variació en el 
preu, s’haurà de reajustar la garantia en el termini de quinze dies comptats des de la data en 
què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.  
 
 
16.  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
De conformitat amb l’article 219 del TRLCSP, el contracte només podrà modificar-se per 
raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I d’aquest 
text legal (articles 105 a 108). 
 
D’acord amb l’article 105 del TRLCSP, els contractes del sector públic només podran 
modificar-se quan així estigui previst en els plecs o en l’anunci de licitació o en els casos i 
amb els límits establerts en l’article 107. Aquestes modificacions no podran afectar les 
condicions essencials de licitació i adjudicació del contracte. 
 
 
17. FACTURES, APROVACIÓ I PAGAMENT DEL PREU 
 
1. Emissió de factures i la seva documentació adjunta. Si el contractista va desenvolupant 
l’objecte del contracte segons estableixen les presents clàusules, podrà presentar  factures 
amb periodicitat mensual. Les factures correspondran sempre a prestacions efectivament 
realitzades i rebudes formalment per l’Ajuntament, i aniran acompanyades de documentació 
addicional justificativa dels serveis mensuals realitzats (albarans, comunicats de treball i/o 
altres documents). 
 
2. Procés de verificació i acreditació tècnica. És preceptiu, d’acord amb la normativa legal 
d’aplicació.  
El responsable del contracte també ho serà d’aquest procés de verificació i acreditació 
tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura. 
 
3. Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en el 
Registre Municipal de Factures, a través del punt general d’entrada de factures 
electròniques, previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica, dins els 30 dies següents a la data de finalització de la prestació. 
La factura que no compleixi amb els requisits del punt 1 anterior no podrà ser acceptada en 
el Registre Municipal de Factures. 
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4. Aprovació i pagament de la factura. Les factures i els seus documents annexos, informats 
favorablement per la Intervenció municipal, quan el procés de verificació i acreditació tècnica 
hagi finalitzat correctament, seran presentades a l’aprovació de la Junta de Govern Local, 
dins els 30 dies naturals posteriors al registre de la factura. 
 
L’acord d’aprovació suposarà el reconeixement de l’obligació de pagament inherent a la 
factura i donarà al contractista l’opció d’endossar-la o pignorar-la. El pagament efectiu tindrà 
efecte en els terminis establerts per la normativa legal d’aplicació. 
 
5. Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l’aplicació de 
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de l’import 
de les factures. 
 
 
18. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 156 del TRLCSP, els contractes s’han de formalitzar en document 
administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, i l’esmentat document 
constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el 
contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i són a càrrec seu les 
despeses corresponents. En cap cas es poden incloure en el document en què es formalitzi 
el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.  

La formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels quinze  dies hàbils següents a 
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats i no es podrà 
iniciar l’execució del contracte sense la seva formalització prèvia.  
 
 
19. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions específiques del contractista les següents: 

 
1. Compliment legislació laboral. Seguretat i salut en el treball. 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels discapacitats i, en 
general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter 
d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació 
laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors 
d'un i d'altres. 
 
2. Penalitats. 
L’adjudicatari està obligat a complir els terminis fixats per l’Ajuntament per l’execució del 
contracte. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en 
demora respecte al compliment del contracte, l’Administració podrà optar per la seva 
resolució o per la imposició de penalitats econòmiques. L’import d’aquestes serà de la 
quantia fixada per l’art. 212  TRLCSP. 
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Aquestes penalitats s’imposaran per acord de la Junta de Govern Local, adoptat a proposta 
del responsable del contracte, prèvia audiència del contractista, i es faran efectives 
descomptant els corresponents imports de les factures mensuals de l’adjudicatari. 
 
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per 
danys i perjudicis a que pot tenir dret l’Administració, originats per la demora del contractista. 
 
Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà al disposat en 
l’apartat 2 de l’art. 213 TRLCSP. Serà el responsable del contracte qui informi sobre si el 
retard s’ha produït o no per causes imputables al contractista. 
 
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
 
3. Protecció de dades de caràcter personal. 
L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, molt especialment, allò que 
preceptuen els seus art. 12 (accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret professional). 
Igualment està obligada a l’aplicació de les disposicions que figuren al Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre). 
 
L'empresa adjudicatària, el seu personal i col·laboradors externs guardaran secret 
professional sobre les dades, informacions, documents i assumptes als quals tinguin accés o 
coneguin en aplicació del contracte. No es faran públiques ni seran comunicades a tercers 
excepte en els casos estrictament necessaris per al compliment de les obligacions 
contractuals. L'obligació de secret subsistirà un cop finalitzat l’encàrrec. No guardarà còpia 
de les dades ni de la documentació de suport resultant de l'execució de l’encàrrec un cop 
aquest hagi finalitzat. Ho lliurarà a l’Ajuntament de Blanes o ho destruirà segons aquest 
acordi.  
 
4. Despeses a càrrec de l’adjudicatari.  
Seran a càrrec del contractista les despeses de publicacions d’anuncis i també les despeses 
de la formalització del contracte i totes aquelles altres que estiguin legalment establertes 
sobre aquestes matèries. 
 
 
20.  EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció a les prescripcions d’aquest plec i d’acord amb 
les instruccions que doni l’Ajuntament al contractista per a la seva interpretació. 
 
2. És competència de l’Ajuntament exercir d’una manera continuada i directa la inspecció del 
servei durant la seva execució a través del personal de l’Ajuntament.  
 
 
21. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  
 
L’execució del contracte es regirà per allò que disposa el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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22. CESSIÓ 
 
Atesa la naturalesa del contracte, que es considera contracte reservat a CET ( Centres 
Especials de Treball) , aquest no podrà ser objecte de cessió. 
 
 
23. SUBCONTRACTACIÓ 
 
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, de 
conformitat amb els requisits assenyalats en l’article 227 LCSP.  
 
 
24. RELACIÓ LABORAL 
 
Per la seva naturalesa administrativa, el contracte no suposarà, en cap cas ni circumstància, 
relació laboral entre l’Ajuntament de Blanes i l’adjudicatari o el seu personal. 
 
D’acord amb l’article 301.4 del TRLCSP, a l’extinció del contracte no podrà produir-se en cap 
cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com 
a personal de l’Ajuntament.  
 
 
25. DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Ajuntament exercirà les atribucions de direcció i inspecció d’acord amb la legislació sobre 
règim local però en cap cas el personal de l’adjudicatari rebrà ordres de personal de 
l’Ajuntament.  
 
 
26. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
1. L’Ajuntament designarà un membre del personal al seu servei i amb la titulació adequada 
perquè actuï com a responsable del contracte.  
 
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es notificaran al 
contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. Llevat que es disposi una 
altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del responsable del contracte les podrà 
realitzar en qualsevol moment de l’execució i sense necessitat de notificació prèvia al 
contractista. 
 
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no 
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys els 
objectius i les funcions següents: 

 
A. Objectius: 
a. Garantir l’execució conforme al contracte. 
b. Precisar els termes de l’execució. 
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c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 
contractada. 
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui. 
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i 
actes generals pressupostaris.  
 
B. Funcions: 
a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte. 
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació. 
c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 
correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures. 
d. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
e. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i la 
direcció de l’execució del contracte 

 

4. Haurà de quedar constància de les ordres que el responsable del contracte adreci al 
contractista.  
 
 
27. TERMINI DE GARANTIA 
 
Una vegada transcorreguts dos mesos de la data de finalització del contracte i previ informe 
dels serveis tècnics municipals acreditatiu de que les prestacions objecte del contracte s’han 
acomplert correctament, es proposarà a la Junta de Govern Local l’acord de devolució de la 
garantia definitiva. 

 
 

28. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Són causes de resolució del contracte les establertes en els articles 223 i 308 TRLCSP amb 
els efectes previstos en els arts. 224 i 309 TRLCSP i 109 a 113 del RGLCAP. 
 
 
29. RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ  
 
Un cop adjudicat definitivament el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició 
de recursos, els licitadors no adjudicataris tindran a la seva disposició la documentació 
administrativa presentada, per a la seva retirada. En el cas que els licitadors no exerceixin 
aquest dret de retorn de la documentació, es procedirà a la seva destrucció en el termini 
d’un any a comptar des de la data d’adjudicació del contracte. 
 
 
30. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El deure 
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de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada 
no té caràcter confidencial. 
 
 
31.  PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de contractació podrà modificar, 
per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes senyalats en el TRLCSP i 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la llei 
de Contractes de les Administracions públiques. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius. 
 
2. Les qüestions litigioses que sorgeixin sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i 
els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via 
administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò 
previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats 
puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst als art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DE LES VIES 
PÚBLIQUES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  

 

 
L’execució del contracte consistirà en la prestació dels treballs que es descriuen a 
continuació.  
 
 

1. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

a) Manteniment i retirada dels senyals verticals, suports i d’altres elements 
d’abalisament o dispositius guia, etc., que es troben deteriorats, mal orientats, que siguin 
antireglamentàries o senyals que hagin perdut la seva vigència. 

b) La col·locació de senyals verticals de trànsit i informatives d’orientació, de nous 
projectes, de reposició, reparació, substitució, modificació, repàs, etc. 

c) La cimentació de pals d’alumini i/o galvanitzat - amb sabates o sense -, la  
instal·lació de suports metàl·lics en parets i façanes, per a col·locar-hi senyals i plaques 
complementàries, així com, el collar amb fleix d’acer inoxidable, senyals i plaques 
complementàries a fanals o en altres elements del mobiliari urbà. 

d) La col·locació de senyalització d’abalisament i dispositius de guia, tal com; pilons 
de foneria, pilons mòbils, fites d’aresta cilíndriques de PVC, tanques laterals, fites 
divergents, reflectors, panells direccional i informatius, elements reductors de velocitat, tacs 
de PVC, separadors de cautxú per delimitar carrils,  miralls convexos, etc. 

e) L’Ajuntament de Blanes, com administració contractant només facilitarà els 
senyals, pals, brides i cargols de la senyalització a col·locar. Aquest material es lliurarà a 
l’empresa contractada i aquesta haurà de portar el control i justificar la correcta utilització del 
mateix. La resta del material, eines i maquinaria necessària per la cimentació de la 
senyalització a instal·lar anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
 

2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

a) Realitzar treballs nous, de senyalització horitzontal i marques vials a la calçada, en 
aquells sectors, carrers, carrils, estacionaments i vials de la vila de Blanes, que sigui de 
nova ordenació i regulació o bé per haver-se realitzat canvis en els sentits de la circulació, 
aplicant pintures  acríliques antilliscant i/o de dos components.  

b) Portar actuacions puntuals i periòdiques de manteniment, per conservar i repassar 
la senyalització que pot esdevenir obsoleta o poc visible per envelliment, rossament dels 
vehicles o perquè es troba en mal estat de conservació i que cal renovar, fixant a més el 
calendari d’execució dels treballs per zones  o carrers i, les actuacions puntuals havent 
d’executar les que li siguin encomanades per modificacions  en l’ordenació així com la 
senyalització de zones reservades, tal com: obres, càrrega i descàrrega, guals, contragual, 
aparcaments o zona de pas, per a persones amb mobilitat reduïda o per danys o 
desperfectes soferts en la senyalització. 

c) El tipus de pintura a aplicar serà definit segons la intensitat d’ús del carrer pels 
vehicles i vianants. 

d) Concretament, els passos de vianants molt transitats o que es trobin en carrers 
amb pendent, els senyals horitzontal de cediu el pas i stop i altres marques intensament 
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trepitjades pels vehicles, es pintaran amb pintura de dos components. Les línies contínues, 
discontínues de delimitació de carrils i aparcaments, parades de taxis i bus, zones de 
càrrega i descàrrega, quadrícules tipus graella, gual i contragual, reservats minusvàlids,  es 
pintaran amb pintura acrílica. 

e) El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clorur sòdic, clorur càlcic, ni 
a causa de l’oli que pugui desprendre del trànsit de vehicles.  

f) La pintura, maquinària, estris i diferents elements necessaris per a la correcta 
aplicació de la senyalització horitzontal encarregada, anirà a càrrec del contractista. Aquest 
haurà d’indicar la marca, categoria i característiques tècniques de la pintura a utilitzar. 

 

 
3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 
El contractista adjudicatari aportarà el personal necessari per portar a terme el treballs 
d’acord amb la seva oferta, el qual reunirà les condicions d’aptitud i pràctica necessàries. El 
contractista  disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer adequadament la 
prestació del servei, substituint les absències per vacances, permisos, baixes, permisos 
sindicals, etc.  
 
El contractista informarà de manera immediata a l’Ajuntament dels canvis en el personal que 
hi pugui haver per baixes, vacances, etc. en el cas de personal amb càrrec de 
responsabilitat (encarregats, oficials) i informarà puntualment del canvis que afectin a la 
resta de treballadors (baixes, vacances , etc.) En ambdós casos comunicarà les persones 
que els han substituït amb les seves funcions i responsabilitats.  
 
L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que el personal i/o maquinària pugui 
causar a les persones o al béns particulars o públics, etc. Aquestes incidències estaran 
cobertes per la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil. 
 
El personal que l’adjudicatari destini als treballs objecte de la present contracta haurà d’anar 
convenientment uniformat. El contractista facilitarà sempre que li sigui sol·licitat per 
l’Ajuntament o el tècnic responsable de l’Àrea de Trànsit, tota la informació que permeti 
supervisar la plantilla i identificar als responsables de cada treball. 
 
El personal responsable ha de tenir la categoria professional pròpia de l’exercici de les 
tasques que realitza (encarregat, tècnic, oficial, auxiliar, peó, etc.). El contractista haurà 
d’acreditar que disposa de personal amb la formació suficient per realitzar les tasques 
objecte d’aquest plec.  
 
Les tasques han de ser efectuades per personal molt ben preparat i l’Ajuntament pot refusar 
el personal que consideri que no reuneix les condicions mínimes per efectuar correctament 
de les feines de manteniment assignades. 
 
Abans d’iniciar-se l’execució dels treballs, el contractista sotmetrà al vistiplau de l’Ajuntament 
el personal adscrit a l’execució del contracte, els sistemes de senyalització per protecció del 
trànsit, de materials i maquinària que utilitzarà durant el període de pintat i assecat de 
marques. No podran executar-se marques vials els dies o determinades franges horàries 
que així ho disposi l’Ajuntament (Policia local) per donar-se circumstàncies climatològiques 
desfavorables o altres causes, a judici del mateix.  
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L’adjudicatari restarà obligat a adoptar totes les precaucions i mesures que siguin 
convenients per a la protecció dels senyals recentment pintats o cimentats i durant el 
període d’assecat, anant a càrrec seu les despeses que d’això se’n derivin. En cas que 
algun vehicle envaís una zona pintada recentment o alguna persona toqués un senyal 
vertical, abans que s’hagi assecat, l’adjudicatari restarà obligat a subsanar els possibles 
danys o desperfectes ocasionats en la senyalització tan vertical con horitzontal. 
 
L’adjudicatari haurà d’adoptar les mesures necessàries per evitar la contaminació de  
qualsevol classe de bé públic o privat per efecte de combustibles, olis, pintures, lligant, fums, 
sorolls... essent responsable dels danys o perjudicis causats a tal efecte. 
 
Tots els treballs de senyalització es realitzaran d’acord a les normatives en matèria de 
senyalització viària i a les Ordenances Municipals de Circulació de Blanes. 
 
Els treballs contractats es realitzaran en funció de les comandes de treball que l’Àrea de 
Trànsit de la Policia local faci a l’empresa adjudicatària. El termini màxim per complir les 
ordres de treball serà de 15 dies a un mes com a norma habitual, excepte les ordres de 
treball de caràcter urgent que requereixin una intervenció immediata per part de l’empresa 
adjudicatària a la realització d’aquest tipus de treball, en un termini no superior a 48 
hores, o a l’oferta presentada  atesa la urgència i/o el perill que generi a la seguretat viària. 
 
Quan els treballs a realitzar requereixin que no hi hagi vehicles a la zona i s’hagi col·locat 
senyalització d’advertència, la Policia local vetllarà perquè la zona estigui disponible per 
iniciar els treballs a les 7.00 hores. 
 
Les ordres de feina que es traslladin al contractista  intentaran acumular treballs per zones i 
tipus de feina per tal de potenciar la productivitat dels equips. 
 
 

4. EQUIPAMENTS, EINES, MAQUINÀRIA I VEHICLES 
 
Els vehicles, eines i materials utilitzats en els treballs objecte del contracte  seran aportats 
pel contractista. El material serà en tot moment operatiu i incorporarà  la tecnologia suficient 
per efectuar les tasques. El material, vehicles, maquinària, eines, etc, estaran en perfecte 
estat d’utilització i conservació durant l’execució del contracte i podrà ésser rebutjat pels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament quan  no reuneixi aquestes condicions. En aquest cas 
l’adjudicatari l’haurà de substituir per un altre adequat. 
 
Tot el material s’haurà de trobar disponible en instal·lacions del contractista a fi i efecte de 
poder afrontar urgències i actuacions immediates. 
 
L’adjudicatari disposarà de reserves de materials per solucionar les incidències que es 
produeixin. 
 
L’adjudicatari resta obligat a senyalitzar amb indicadors reglamentaris, amb avisos de perill, 
precaució, etc. les zones d’actuació que interfereixin vies de circulació o de vianants, havent 
de notificar a la Policia local amb un mínim de quatre dies d’antelació les actuacions que 
afectin el trànsit rodat o de vianants. 
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5. DIRECCIÓ  I  INSPECCIÓ  
 

L’adjudicatari estarà obligat a complir totes aquelles disposicions referents a la classe 
d’ordre de treball, manera i temps d’executar els treballs contractats que puguin ser-li 
comunicats per la Policia local. Serà competència de l’empresa contractada la direcció i 
supervisió de les tasques corresponents a realitzar, per tal que s’efectuïn correctament i de 
la manera estipulada. 
 
Setmanalment, el contractista o la persona en qui delegui, es reunirà amb el tècnic 
anomenat per l’Ajuntament per presentar novetats, suggeriments i queixes sobre el 
manteniment i actuacions efectuades, així com per marcar directrius dels equips de treball. 
Les ordres de treball complimentades seran lliurades al tècnic anomenat per l’Ajuntament, 
per part del contractista o persona responsable un cop hagin estat completades i amb la 
supervisió de  les tasques realitzades pels seus respectius equips de treball. Les ordres de 
treball podran donar-se en cas d’urgència per telèfon o via e-mail.  
 
L’empresa adjudicatària lliurarà documentació, tant en suport paper com en suport 
informàtic, on es reflectiran la data, tipus de senyalització realitzada, tipus de pintura, el nom 
del carrer i número i el preu unitari establert o l’import final resultant. 
 
 El control de la prestació dels serveis i les ordres de treball, correspon al cap de l’Àrea de 
Trànsit i al Cap de la Policia Local. 
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ANNEX NÚM. 1  
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
ESTABLERTES PER CONTRACTAR 
 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i  
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
1. Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorro en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 
a 84 TRLCSP; 
 
2. Que em trobo al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Blanes:  

 
1. A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat conforme 
està al corrent d’obligacions tributàries. 

2. A sol·licitar a l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat el certificat conforme 
està donada d’alta en el corresponent epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques.  

3. A sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat conforme 
està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
4.  Que disposo de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 8 del 
present Plec i que em  comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals/ materials descrits a la dita clàusula.  

 
5. Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari, em comprometo  a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 14 del present Plec. 

 
 

Lloc, data, signatura i segell 
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ANNEX NÚM. 2 - MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 

El/la Sr./a      major d’edat veí de      i amb domicili al c/plaça/Av.       telèfon       amb DNI 

núm.      , actuant en nom i representació       (propi o de l’empresa a que representi),  

 

MANIFESTO: 

Que he tingut coneixement de l'anunci publicat al DOGC de data      i d’acord amb els 

requisits i les condicions que s’exigeixen per adjudicar mitjançant procediment obert el 

contracte de _______________________________, i de conformitat amb el Plec de 

Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques que han de regir aquesta licitació i 

en la representació que acredito em comprometo a assumir el compliment  del contracte pel 

percentatge de descompte de ............% dels preus unitaris i composats, IVA exclòs, de les 

partides següents: 

 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Oficial de 1a 25,27 €/h. 

Oficial de 2a 17,16 €/h. 

Cimentar pal de 60 mm de diàmetre  27,48 €/u. 

Cimentar pal de 76 mm de diàmetre  29,35 €/u. 

Cimentar sabata mòbil de 60 i 76 mm de diàmetre 65,17 €/u. 

Cimentar pal de 90 a 114 mm de diàmetre amb sabata 131,44 €/u. 

Cimentar pal de 140 a 168 mm de diàmetre amb sabata 196,11 €/u. 

Col·locar o retirar un senyal en pal de 60 a 90 mm de diàmetre  16,02 €/u. 

Col·locar un senyal en pal de 110 a 140 mm de diàmetre 16,02 €/u. 

Arrencar pal cimentat  29,95 €/u. 

Retirar suport paret amb senyal 16,02 €/u. 

Col·locar senyal o mirall convex amb suport de paret 25,27 €/u. 

Col·locar senyal o mirall convex amb fleix d’acer inoxidable  25,27 €/u. 

Col·locar senyal amb ressort a paret 25,27 €/u. 

 
 

MARQUES VIÀRIES I ALTRES 

Ratlla  de 10 cm d’amplada illot exterior color blanc 0,90 € m/l. 

Ratlla de 10 cm d’amplada inferior a 25 m. color blanc 0,90 € m/l. 

Ratlla de 10 cm d’amplada superior a 25 m. color blanc 0,41 € m/l. 

Ratlla de 15 cm d’amplada illot exterior color blanc 1,06 € m/l. 

Ratlla de 15 cm d’amplada inferior a 25 m. color blanc 1,06 € m/l. 

Ratlla de 15 cm d’amplada superior a 25 m. color blanc 0,55 € m/l. 

Ratlla de 20 cm d’amplada color blanc 1,05 € m/l. 

Ratlla de 30 cm d’amplada color blanc 1,91 € m/l. 

Ratlla de 40 cm d’amplada color blanc 2,44 € m/l. 

Ratlla de 50 cm d’amplada color blanc 3,29 € m/l. 

Els preus anteriors tindran un increment d’un 16% si la    
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pintura utilitzada és d’un altre color (ex. groc) 

Els preus anteriors tindran un increment d’un 10% si es 
fan amb microesferes. 

  

Ratlla en forma d’U davant dels guals de color  groc 1,21 € m/l. 

Graella amb ratlla de 10 cm de color  groc 1,21 € m/l. 

Graella amb ratlla  de 15 cm en groc 1,43 € m/l. 

Graella amb ratlla  de 20 cm de color  groc 1,63 € m/l. 

Ratlla en ziga- zaga de 10 cm de color  groc 1,21 € m/l. 

Ratlla  en ziga- zaga de 15 cm de color groc 1,92 € m/l. 

Ratlla en ziga- zaga de 20 cm de color groc 2,28 € m/l. 

Ratlla en ziga-zaga de 30 cm de color groc 3,18 € m/l. 

Triangle blanc amb una base entre 0,50 i 1 m. i d’alçada depenent 
de la mida de la rampa- esquenes d’ase  

13,59 € m/l. 

Tacs pas de vianants banda 0,50 11,61 € m/l. 

Tacs pas de vianants banda 0,30 6,97 € m/l. 

 
 

SENYALS HORITZONTALS 

Senyal d’STOP  20,56 € /u. 

Senyal de Cediu el Pas 20,56 € /u. 

Senyal límit de velocitat 32,52 € /u. 

Senyal d’STOP carril bici (inclòs preu plantilla) 8,79 € /u. 

Senyal Cediu el Pas carril bici (inclòs preu plantilla) 8,79 € /u. 

 
 

FLETXES DIRECCIÓ I SELECCIÓ DE CARRILS 

Fletxa de simple petita  9,11 € /u. 

Fletxa doble petita 13,85 € /u. 

Fletxa triple petita 22,09 € /u. 

Fletxa simple gran   11,48 € /u. 

Fletxa doble gran 16,21 € /u. 

Fletxa triple gran 26,46 € /u. 

Fletxa simple petita per carril bici 8,79 € /u. 

 
 

INSCRIPCIONS A LA CALÇADA 

Inscripció  BUS  13,50 € /u. 

Inscripció  TAXI 13,08 € /u. 

Inscripció P de pàrquing 8,79 € /u. 

Inscripció màx. 15 min. 27,61 € /u. 

Inscripció  MOTOS 13,37 € /u. 

 
 

MARQUES VIÀRIES DIVERSES 

Plaça estacionament en bateria  8,17 € /u. 

Plaça estacionament en línia  2,38 € /u. 

Plaça estacionament motos 6,12 € /u. 

Plaça estacionament minusvàlid + pictograma de color  blau 38,53 € /u. 

Plaça estacionament ambulàncies amb pictograma 38,53 € /u. 
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Pictograma  minusvàlid de color blau 10,37 € /u. 

Quadrat 2x2m. amb fons  blanc i pictograma  de minusvàlid  de 
color blau 

32,82 € /u. 

Pictograma Creu de color  10,37 € /u. 

Pictograma Ma- moneda de color blau – zones blaves- 8,47 € /u. 

Pictograma  contenidor brossa de color  groc  12,11 € /u. 

Pictograma  bicicleta  7,47 € /u. 

Pictograma  motos  13,37 € /u. 

 

PREMARCAT  
0,18 € m/l. 

 
Només s’aplicarà el concepte de premarcat, en el casos  de pintar senyalització nova i/o en 
el supòsit que les marques horitzontals a repassar, no sigui visible per poder –les resseguir. 
El premarcat es comptabilitzarà pels metres lineals. 
  
 

ESBORRAR AMB PINTURA O MÀQUINA DE GRATAR 
 
El preu per esborrar amb maquina de gratar serà de 49,88 euros hora. 
El preu per esborrar aplicant pintura negra serà el mateix que per pintar, ja sigui pictograma, 
ratlla, inscripció, fletxa, etc. excepte les ratlles de 10 i 15 cm. que ja tenen  els preus 
especificats a la graella de marques viàries i altres. 
 
 

INTRODUCCIÓ DE CANVIS DE COLOR  
 
Quan hi hagi treballs urgents que suposin realitzar canvis de color, s’aplicarà a més del 
treball realitzat, l’import de 59,60 (o el que resulti d’aplicació del % de descompte aplicat en 
els preus unitaris del contracte)  per les despeses generades per aquest concepte. 
 

AUGMENT DE PREU PER L’APLICACIÓ DE PINTURES PER COLOR I COMPOSICIÓ 

Pintura de color + 16% € m/l. 

Afegir més material antilliscant  + 10% € m/l. 

Afegir microesferes reflectores  + 10% € m/l. 

Aplicació de pintura de 2 components antilliscant – manual- + 100% € m/l. 

 
NOTA: IVA no inclòs als preus 
 
La resta de treballs que venen recollits a les prescripcions tècniques i que no es troben 
relacionats en el present catàleg es valoraran d’acord amb la feina concreta a realitzar o 
atenent a les característiques especials del treball encomanat i, en tot cas, es quantificarà 
per hores de treball o a preu similar a les feines recollides en el present catàleg. L’empresa 
adjudicatària haurà de presentar un pressupost valorat, el qual haurà de ser prèviament 
acceptat per l’Ajuntament abans de l’inici dels treballs.  

 

Lloc, data, signatura i segell. 
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ANNEX NÚM. 3 
 
 
– MODELS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DE DADES INSCRITES EN 
EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI). 
________________________________ amb NIF _______________ com a 
representant de ___________________ CIF ______________ amb domicili social 
a (carrer, avinguda, etc.) ________________________ de _________________ 
(CP ________) 
 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
(Model 1 – Plena vigència de dades) 
 
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya des del dia ________, amb el núm. d’inscripció 
____________, i que les dades que hi consten, en el dia d’avui, són plenament vigents. 
 
(Model 2 –Vigència parcial de dades) 
 
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya des del dia ________, amb el núm. d’inscripció 
____________, i que les dades que hi consten, en el dia d’avui, són vigents, excepte per les 
següents: 
(descripció de les dades que no estan actualitzades en el RELI). 
 
 
Que en relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI, aporto la documentació 
següent: 
(descripció de la documentació aportada). 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
(signatura del licitador) 
 
 
 
_____________________, _____ de _____________ de  ___ 
 
 
 
 
Nota: Escollir entre els dos models, segons s’escaigui. 
 
 

 
 


