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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

L’objecte del present plec és la contractació de la concessió per al subministrament, 
implantació, manteniment, explotació i gestió d’un servei complementari del transport 
públic metropolità d’aparcaments segurs de bicicletes, a l'àmbit de l'Entitat 
Metropolitana del Transport de Barcelona (en endavant Bicibox).  

Els objectius principals del servei complementari del transport públic metropolità 
d’aparcaments segurs per bicicleta a l’àmbit de l’EMT són els següents: 

• Dotar de punts d’aparcament segurs de bicicletes preferentment als llocs de 
destinació dels viatges en bicicleta, afavorint l’intercanvi amb el transport 
públic. 

• Garantir la seguretat de les bicicletes registrades pels abonats al servei, quan 
estiguin estacionades al Bicibox. 

• Prestar la màxima atenció als aspectes operatius i d’informació a l’usuari. 
Registrar els usuaris del sistema i les bicicletes utilitzades. 

• Donar les màximes garanties de disponibilitat del servei en tot moment. 

• Garantir una correcta atenció a l’usuari. 

• Oferir, als municipis de l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport, una 
dotació inicial suficient de mòduls d’aparcaments segurs Bicibox. Preveure la 
possible ampliació d’aquest sistema, si així ho requereix l’EMT, i només en 
aquest cas,  fins a un màxim de 500 mòduls. 

• Preveure i possibilitar que el sistema sigui flexible i adaptable en funció de la 
demanda i el context en que es desenvolupa. 

• Oferir diversos tipus d’abonaments, amb flexibilitat d’adquisició. 

• Subministrar, implantar, mantenir, explotar i gestionar la xarxa d’aparcaments 
segurs per gestió indirecta, mitjançant una concessió a una empresa privada. 

• El servei és de titularitat de l’Entitat Metropolitana del Transport. 

La instal·lació, el manteniment l’explotació i la gestió de tots els elements aquí descrits i 
de qualsevol altre element inclòs a l’oferta per a la correcta prestació del servei correrà a 
càrrec de l’adjudicatari del Servei. 
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La propietat del disseny dels elements serà de l’EMT des del moment que aquesta el 
rebi i l’accepti com a definitiu. 

 
 
2. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 
 
 

 El contracte s'adjudicarà per procediment obert, d'acord amb l’article 122.2 de la  Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
 
 
3. AMBIT TERRITORIAL 
 

L’àmbit on s’ha establert el servei complementari del transport públic d’aparcaments 
segurs de bicicletes  (Bicibox) és el de l’Entitat Metropolitana del Transport.  

Inicialment, abans de sis mesos des de la data de la signatura del contracte, es dotarà 
als municipis de l’àmbit de l’EMT d’un nombre d’aparcaments segurs de bicicletes 
que estarà en funció de l’oferta de l’adjudicatari, i que serà per valor de 1.465.517,24 
euros. Els mòduls seran preferentment situats en punts de destinació dels viatges en 
bicicleta, en aquelles ubicacions que determini l’EMT. El nombre d’aparcaments es 
podrà ampliar a partir del nombre inicial fins a un total de 500 mòduls durant la 
vigència del contracte, sempre que així ho requereixi l’EMT, i només en aquest cas.  

Aquestes ampliacions s’entendran com una opció als efectes establerts a l’article 76 
de la LCSP. 

 
 
 
4. PRESTACIÓ DEL SERVEI A RISC I VENTURA DEL 

CONCESSIONARI 
 

L’adjudicatari del contracte prestarà, gestionarà i explotarà  el servei al seu propi risc 
i ventura i aportarà els mitjans personals, materials i tècnics necessaris d’acord amb 
el que preveuen l’article 253 a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic i l’article 243.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.  
 
De conformitat amb allò previst a l’article 199 de la Llei 30/2007, de contractes del 
sector públic, l’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista i per tant, 
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en cas d’avaries o desperfectes a qualsevol element del sistema, inclòs la desaparició 
d’algun d’aquests elements, sigui per vandalisme, furt, robatori o qualsevol altre 
causa, l’empresa adjudicatària del Servei haurà de reposar- lo en perfecte estat, 
assumint els costos que això impliqui. 
 
 
5. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La data de finalització del contracte amb l’empresa adjudicatària  del Servei serà als 2 
anys comptats des de la data de signatura del contracte. 
 
El servei serà prorrogable per 2 anys més. La pròrroga haurà de ser expressa per cada 
any. La pròrroga del contracte haurà de ser sol·licitada per l’adjudicatari amb un mínim 
de nou (9) mesos abans de la finalització del primer període contractual. En aquesta 
sol·licitud, l’adjudicatari haurà d’exposar amb tot detall l’evolució del servei i el 
compliment de compromisos establerts en el contracte durant el primer període 
contractual, i formular els seus compromisos per al segon període contractual, amb una 
estructura similar a l’establert en el  plec de prescripcions tècniques, i amb els 
continguts que cregui oportuns.  
 
L’EMT decidirà la concessió o denegació de la pròrroga en funció dels compromisos 
formulats per l’adjudicatari per al segon període concessional, de l’evolució del servei i 
el compliment de compromisos durant el primer període concessional, més la valoració 
de tots aquells factors de caràcter intern o extern que incideixin en el servei. 
 
Un cop finalitzat el contracte, quedaran com a propietat de l’EMT tots aquells elements 
necessaris per poder prestar el servei per part d’un nou concessionari sense solució de 
continuïtat , en particular els elements tecnològics de comunicacions, i el programari i 
hardware d’operació. 
 
Des de l’inici del contracte seran de propietat de l’EMT els mòduls BICIBOX i el 
disseny dels mateixos. 
 
 
 
6.            CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI                 
 
El servei es prestarà,  gestionarà i explotarà d’acord amb el que s’estableix al plec de  
prescripcions tècniques. 
 
 



 5

  
7.           PREU DEL CONTRACTE. 
 
El pressupost del contracte es xifra en un màxim de 2.672.413,79 €, IVA exclòs, amb el 
següent desglossament: 
 
 - 1.465.517,24 € pel subministrament i implantació dels elements del servei. 
 
 - 1.206.896,55 € per la gestió, explotació i manteniment del servei.  
 
 
 7.1.  Valor estimat. 
 
 Als efectes de determinar el valor estimat del contracte, s’haurà de tenir en 
compte la possibilitat de dues pròrrogues i l’opció d’implantació i la seva corresponent 
gestió i explotació fins a un màxim de 500 mòduls. 
 
 7.2.  Forma de pagament. 
 

a) Disseny, subministrament i instal·lació: Segons ritme d’execució del 
contracte. 

 
b) Explotació i gestió: Pagament trimestrals. Primer pagament als 3 mesos de 

la posada en servei. 
 

Tot això prèvia la presentació de les corresponents factures. 
 
 7.3.  Revisió de preus. 
 
  El preu del present contracte es revisarà per l’aplicació del 85 % de la variació 
experimentada per l’IPC Estatal de l’exercici precedent, un cop transcorregut un any 
d’execució del contracte 
 
 
 
8. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
 
La despesa d’aquesta contractació  s'aplicarà a la corresponent partida dels pressupostos 
de l’Entitat per a 2010 i següents, de conformitat amb l’autorització per a despeses de 
caràcter plurianual que estableix l’article 174 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. 
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9. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS.  
 
9.1. Només podran ésser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 
circumstàncies que l’article 49 LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, 
i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
9.2. Els licitadors hauran de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si 
s’escau, siguin exigibles per a la realització de l’activitat o prestació que constitueix 
l’objecte del contracte. 
 
9.3. En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de 
trobar-se compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus 
estatuts o regles fundacionals. 
 
9.4. D’acord amb el que disposa l’article 45 LCSP, no podran concórrer a la licitació 
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui 
provocar restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte 
de les altres empreses licitadores. 
 
 
10. GARANTIES 
 
D’acord al que s’estableix a l’article 91.1 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar 
una garantia provisional de 80.172,41 € (3 % del pressupost de licitació sense incloure 
l’IVA), d’acord amb el model annex 1. 
 
L'adjudicatari provisional del contracte estarà obligat a constituir una garantia definitiva 
equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació sense incloure l’IVA,  dintre del termini de 
15 dies hàbils que preveu l’apartat 4 de l’article 135 de la Llei 30/2007 de contractes del 
sector públic.  
 
La garantia definitiva es podrà prestar en metàl·lic, en valors de Deute Pública, en 
forma d’aval o mitjançant contracte d’assegurança de caució d’acord amb el que 
disposa l’article 84 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
Si la garantia definitiva es constitueix mitjançant aval bancari, aquest s’ajustarà al 
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model annex núm. 2. 
 
              
11.      SOLVÈNCIA ECONÒMICA  Y FINANCERA 
 
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
declaracions apropiades d’entitats financeres. 
 
 
 
12.     SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESIONAL 

 
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica aportant la relació dels 
principals serveis o treballs realitzats en els darrers tres anys que inclogui imports, 
dades, i destinatari públic o privat dels mateixos, degudament acreditats mitjançant la 
presentació dels certificats pertinents. Aquest treballs hauran de tenir com a objecte 
principal com a mínim dos de les quatre activitats següents: 
 

a) Gestió de l’atenció a usuaris i clients 
b) Transport, logística o mobilitat 
c) Disseny o fabricació de mobiliari urbà 
d) Gestió de control automatitzat d’accessos i identificació d’usuaris 

 
En qualsevol cas la mesa de contractació haurà de valorar si l’empresa licitadora està 
capacitada per portar a terme aquest servei a partir del seu objecte social, mitjans i 
experiència. 
 
 
13.    PROPOSTES DELS INTERESSATS.  
 
13.1. Les propostes dels interessats es subjectaran a tot allò previst a les clàusules del 
present Plec i el Plec de prescripcions tècniques. La seva presentació suposa 
l’acceptació íntegra i incondicionada per part del proposant del contingut.  
 
13.2. L’import de la proposició econòmica no podrà superar en cap cas els imports 
màxims establerts a la clàusula 7 del present Plec, així com la resta de clàusules 
concordants del plec de prescripcions tècniques.. 
 
13.3. Les proposicions es presentaran a la Seu de la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Servei de Contractació (edifici A – 2a. Planta – 
despatx 222) carrer 62, número 16-18 Zona Franca 08040 Barcelona – Tel: 93 506 94 
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95 i 93 506 96 89, fins a les 11 hores del dia que es fixi a la corresponent convocatòria.  
 

També es poden enviar per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar 
abans de les 11 hores del dia en què finalitzi el termini de presentació de proposicions a 
l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, 
comunicant la seva tramesa mitjançant fax (93 223 51 31) al Servei de Contractació, el 
mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini per 
a la presentació de proposicions. Transcorregut deu dies des de la data esmentada sense 
haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. 
    
La documentació estarà disponible en: http://www.amb.cat/web/guest/licitacions/emt 

 
Les ofertes o proposicions es presentaran en 3 sobres tancats i signats pel licitador o 
persona que el representi. A cada sobre es farà constar la denominació de la licitació, 
la menció del seu contingut i el nom o raó social del candidat, incloent-hi direcció, 
telèfon i fax. A l’interior de cada sobre es farà constar, en un full independent, 
l’índex del seu contingut. 
 
 
SOBRE NÚMERO 1 
 

Portarà la denominació “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA” per 
prendre part a la licitació mitjançant procediment obert de la concessió del 
servei d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de 
transport públic metropolita (BICIBOX) i haurà de contenir, mitjançant 
originals, còpia autèntica, legitimada per notari o compulsada per la pròpia 
administració, els documents següents: 

 
Acreditació de la capacitat del licitador 

 
Ø Persona física:  DNI o NIF i acreditació si és el cas, del nom comercial 

amb el qual opera en les transaccions mercantils. 
 
Ø Persona jurídica:  Escriptura o document de constitució i estatuts o bé 

acta fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva 
activitat, degudament inscrits al registre públic que correspongui en 
funció del tipus de persona jurídica de què es tracti. 

 
Ø 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 47 i 61 LCSP, mitjançant la inscripció en els 
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registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del 
reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat 
amb el que disposen els articles 44 i 61 LCSP. 
 
La documentació es presentarà en català o en castellà. Si l’original és en una altra 
llengua, caldrà una traducció oficial. 
 
Acreditació de la representació 
 

Ø En el cas que la persona que signi l’oferta representi una persona física o 
jurídica, poder bastant a l’efecte, degudament inscrit al Registre mercantil, 
validat pel Secretari de l'Entitat Metropolitana del Transport o funcionari en 
qui delegui. 

 
Ø DNI del signant de l’oferta. 

 
Unions d’empreses 
 

Ø En el cas que el licitador sigui una unió d’empreses, cadascuna d’elles 
acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar i els serà d’aplicació el que 
disposa l’article 48 de la LCSP. 

 
Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per contractar d’acord amb el 
model següent: 

 
En/Na ................................ amb NIF núm. .................................. en nom propi (o en 
representació de l’empresa .......................) en qualitat de ................... i segons 
escriptura pública autoritzada pel Notari .................. en data............ declara 
responsablement, que les facultats de representació que ostenta són suficients i 
vigents (si actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
exigides i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració, 
previstes als articles del 43 al 73 de la LCSP i que es troba al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no s’ha donat 
de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques / està exempt (si procedeix) de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
Lloc, data i signatura del licitador. 
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Ø Si el licitador és una empresa estrangera, la declaració responsable haurà d’incloure 

la declaració de submissió a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per resoldre totes les incidències que poguessin sorgir 
del contracte, amb renúncia al fur estranger que li correspongui. 

 
Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica i professional requerida a les 
clàusules 11 i 12. 
 
Als efectes de l’acreditació de la personalitat i capacitat d’obrar, representació, 
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és 
procedent, de la classificació, així com de la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar, els licitadors podran aportar el certificat d’inscripció al 
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb una 
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. 
 
La incorporació del certificat del Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) podrà efectuar-se d’ofici per l’òrgan de contractació o pels qui 
correspongui l’examen de les ofertes, sense perjudici que els licitadors hagin de 
presentar igualment la declaració responsable indicada al paràgraf anterior, així com 
una còpia actualitzada de la fitxa d’aquest certificat. 
 

 
 
SOBRE NÚMERO 2. 
 

Portarà la denominació “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE 
VALOR” en relació a la licitació mitjançant procediment obert de la concessió 
del servei d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de 
transport públic metropolita (BICIBOX) En aquest sobre s’hauran d’incorporar 
tots els aspectes que permetin aplicar els criteris dependents d’un judici de 
valor. Els aspectes a incloure són tots els necessaris per dur a terme una 
valoració adequada amb els criteris de la clàusula 17.1, és a dir, entre d’altres  

- Disseny de mòduls, materials, dimensions i ergonomia 

- Elements tecnològics associats als mòduls i a la seva explotació. 
Centre de control i comunicacions. Operativa. 

- Forma de fabricació, implantació, i reubicació dels mòduls. Recursos 
destinats a aquestes tasques. 
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- Organització del concessionari. Recursos humans i materials. Relació 
amb l’EMT 

- Operativa de manteniment i explotació del sistema 

- Relació i atenció als usuaris 

- Modalitats d’abonament 

- Altres aspectes i millores al plec 

 

En aquest sobre no s’inclourà, en cap cas, informació o documentació relativa als 
criteris avaluables de forma automàtica. 

 
 
SOBRE NÚMERO 3  
 

Portarà la denominació “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE FÓRMULES” en relació a la licitació mitjançant procediment 
obert de la concessió del servei d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als 
mitjans de transport públic metropolita (BICIBOX). En aquest sobre s’hauran 
d’incorporar tots els aspectes que permetin aplicar els criteris quantificables de forma 
automàtica. Els aspectes a incloure són tots els necessaris per dur a terme una valoració 
adequada amb els criteris de la clàusula 17.2., i expressats a la clàusula 8 del plec de 
prescripcions tècniques,  és a dir, entre d’altres: 

- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M7  

- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M14 

- Termini màxim de posada en funcionament del servei amb el nombre 
complet de mòduls de la implantació inicial 

- Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en concepte 
de manteniment, explotació i gestió de cada plaça de la implantació 
inicial 

- Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en concepte 
de manteniment, explotació i gestió de cada nova plaça que es 
requereixi com a ampliació de la implantació inicial 
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- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M7 
sense tecnologia  

- Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M14 
sense tecnologia  

 

 
14.       MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
La Mesa de Contractació és l’òrgan competent  per a la valoració de les ofertes i per a la 
formulació de la proposta d’adjudicació provisional a l’òrgan de contractació.  
 
La Mesa de Contractació estarà constituïda pels membres següents: 
 

President : 
• El Gerent de l’Entitat, o funcionari en qui delegui.   
 

Vocals: 
• El Secretari General de l’Entitat o el funcionari en qui delegui. 
• L’Interventor de l’Entitat o persona en qui delegui. 
• El Director de Serveis de Gestió, Organització i Planificació de l’Entitat o 

persona en qui delegui. 
• El Cap de Servei de Planificació i Estudis o persona en qui delegui. 
 

Secretari: 
• La Coordinadora de Contractació de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona o funcionari en qui delegui. 
 
Per a la valoració de les proposicions, la Mesa podrà sol· licitar, abans de 
formular la seva proposta, tots els informes tècnics que consideri necessaris.  

 
 
15.-  QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL  

 
Acabat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de contractació procedirà a la 
qualificació de la documentació general continguda en els sobres número 1 presentats 
pels licitadors, i si observés defectes materials en la documentació presentada, ho 
notificarà per fax, telegrama o correu electrònic al licitador corresponent, alhora que 
deixarà constància de l’esmentada notificació a l’expedient, i li concedirà un termini no 
superior a tres dies hàbils perquè ho solucioni. Ara bé, si la documentació d’un licitador 
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contingués defectes substancials o deficiències materials no solucionables, no serà 
admès a la licitació. 

 
 
 

16.-  OBERTURA DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ  
 
16.1.- La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre 
número 1 amb les rectificacions, aclariments o documents complementaris, si és el cas, 
o un cop transcorregut el termini atorgat, realitzarà en actes públics, l’obertura dels 
sobres 2 i 3. L’obertura es farà en dos actes separats per tal de donar compliment al que 
estableix l’article 134 de la LCSP en relació al 26 i següents del Reial Decret 817/2009 
de 8 de maig de desenvolupament  parcial de la  LCSP, de forma que la documentació 
relativa al criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules 
matemàtiques sigui puntuada amb posterioritat a aquella, la ponderació de la qual, 
depengui d’un judici de valor.  
 
16.2. L'acte d’obertura del sobre núm. 2 “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE 
VALOR” tindrà lloc  a les 12 hores del cinquè dia hàbil següent al de finalització de 
presentació d’ofertes. Iniciat l’acte, el president donarà compte als assistents del nombre 
de proposicions rebudes i del nom dels licitadors, i comunicarà el resultat de la 
qualificació de la documentació general presentada als sobres núm. 1, amb expressió 
dels licitadors admesos i, si és el cas, dels exclosos i de les causes de la seva exclusió; 
invitarà els assistents que formulin les observacions que estimin oportunes, que seran 
reflectides a l’acta, però sense que la Mesa pugui fer-se càrrec en aquest moment de 
documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de 
compensació de defectes o omissions.  
 
16.3. A continuació, el president de la Mesa procedirà a l’obertura dels sobres núm. 2 
dels licitadors admesos que hauran de contenir la part de la proposició que, d’acord amb 
els criteris de valoració definits a la clàusula 17 d’aquest Plec, la seva ponderació 
depengui d’un judici de valor. 
  
16.4. Acabada l’obertura de les proposicions, el president de la Mesa invitarà als 
licitadors assistents a exposar totes aquelles observacions o reserves que estimin 
oportunes en relació amb l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, seran consignades a l’acta; 
seguidament es donarà per acabat l’acte públic celebrat,  es deixarà constància del seu 
desenvolupament a l’acta de la reunió de la Mesa i es donarà trasllat de la documentació 
per tal de que sigui avaluada i ponderada prèviament a l’obertura del sobre número 3. 
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16.5. L'acte d’obertura  sobre núm.3 “DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT 
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES” tindrà lloc com a màxim en el 
termini d’un mes a comptar des de l’obertura del sobre 2. El dia i hora de l’acte públic 
d’obertura serà degudament notificat als interessats al perfil de contractista. A l’inici 
d’aquest acte es donarà a conèixer la puntuació obtinguda pels diferents licitadors en 
relació a la part de l’oferta  valorada de conformitat als criteris que depenen  d’un judici 
de valor, acte seguit es procedirà a l’obertura del sobre 3 i es donarà lectura de la resta 
de la proposició que es correspondrà amb la part avaluable mitjançant fórmules 
matemàtiques. De tot això es deixarà constància aixecant-se la corresponent acta.     
 

 
 

17.  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

Les proposicions presentades i admeses per la Mesa de Contractació, rebran una 
valoració, sobre un màxim de 100 punts, d’acord amb els següents criteris i 
puntuacions màximes: 

 

17.1 Criteris dependents d’un judici de valor  

 

La valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor tècnic de 
la proposició i la qualitat de servei que ofereixi, i es farà d’acord amb els següents 
criteris que s’expressen a continuació.  

La puntuació màxima de cada proposició pel que fa a aquests criteris serà de 45 
punts. Les proposicions que no aconsegueixin una puntuació mínima de 23 punts 
seran desestimades, i no seran objecte de valoració pel que fa als criteris 
quantificables de forma automàtica. 
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17.1.1. Disseny de mòduls, materials, dimensions i ergonomia (10 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els aspectes relatius al disseny dels mòduls 
d’aparcaments segurs, els seus materials, dimensions i ergonomia de funcionament, 

Núm. Criteri Puntuació 
màx. 

1 Disseny de mòduls, materials, dimensions i ergonomia 10 

2 
Elements tecnològics associats als mòduls i a la seva 
explotació. Centre de control i comunicacions. Operativa 8 

3 Forma de fabricació, implantació, i reubicació dels mòduls. 
Recursos destinats a aquestes tasques. 

4 

4 Organització del concessionari. Recursos humans i materials. 
Relació amb l’EMT 4 

5 Operativa de manteniment i explotació del sistema.  6 

6 Relació i atenció als usuaris 6 

7 Modalitats d’abonament 4 

8 Altres aspectes i millores al plec 3 

Total criteris dependents d’un judici de valor 45 
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d’acord amb els requisits bàsics de la clàusula 3.1. i l’annex 1, del plec de 
prescripcions tècniques. 

 

 

17.1.2. Elements tecnològics associats als mòduls i a la seva explotació. Centre de 
control i comunicacions. Operativa (8 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els aspectes relatius als elements tecnològics 
dels mòduls i del centre de control, incloent les comunicacions que s’estableixin 
entre aquests elements i altres de l’explotació. Es valorarà la descripció de 
l’operativa de tots els processos tecnològics relacionats amb la utilització del servei 
per part de l’usuari, i que garanteixin una bona qualitat del servei. Es tindran en 
compte especialment els requeriments de les clàusules 3.2. i 4.8. del plec de 
prescripcions tècniques.  

 

17.1.3. Forma de fabricació, implantació, i reubicació dels mòduls. Recursos 
destinats a aquestes tasques (4 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a la 
fabricació, implantació a la via pública o altres recintes, i reubicació quan sigui 
necessari, dels mòduls d’aparcament segurs de bicicletes, amb descripció dels 
recursos humans i materials que s’hi destinen, i la seva operativa. 

 

17.1.4. Organització del concessionari. Recursos humans i materials. Relació amb 
l’EMT (4 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a la 
organització del concessionari, amb descripció dels recursos humans i materials 
destinats al manteniment, explotació i gestió del sistema. També es valoraran els 
diferents aspectes de relació amb l’EMT que es recullen al plec. Es tindran en 
compte especialment els requeriments de les clàusules 4.1, 4.2. i 6 del plec de 
prescripcions tècniques. 

 

17.1.5. Operativa de manteniment i explotació del sistema (6 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a 
l’operativa de manteniment i explotació del servei, donant resposta especialment als 
requeriments de les clàusules 4.3, 4.4, 4.7 i 5 del plec de prescripcions tècniques. 
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17.1.6. Relació i atenció als usuaris (6 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a 
l’atenció als usuaris, donant resposta especialment als requeriments de les clàusules 
4.5 i 4.6. del plec de prescripcions tècniques. 

 

17.1.7. Modalitats d’abonament (4 punts) 

En aquest criteri es tindran en compte els compromisos del licitador relatius a  
implantar modalitats d’abonament del servei a més dels abonaments forfet i familiar; 
també es tindran en compte les millores relatives a aquests últims abonaments. Es 
tindran en compte especialment els requeriments de la clàusula 2. del plec de 
prescripcions tècniques.  

 

17.1.8. Altres aspectes i millores al plec (3 punts) 

En aquest criteri es valoraran en general les millores que pugui proposar el licitador 
per ajudar a que la implantació i operativa del servei tinguin la màxima qualitat i 
garanteixin les millors prestacions per a l’usuari. També es tindran en compte altres 
aspectes rellevants que no hagin estat recollits als criteris anteriors. 
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17.2 Criteris quantificables de forma automàtica  

La valoració quantificable de forma automàtica es farà d’acord amb els següents 
criteris: 

Núm. Criteri Puntuació 
màx. 

1 
 Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M7 12 

2 
Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M14 12 

3 Termini màxim de posada en funcionament del servei amb el 
nombre complet de mòduls de la implantació inicial 11 

4 
Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en 
concepte de manteniment, explotació i gestió de cada plaça de 
la implantació inicial 

10 

5 

Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en 
concepte de manteniment, explotació i gestió de cada nova 
plaça que es requereixi com a ampliació de la implantació 
inicial 

6 

6 
Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M7 sense tecnologia  2 

7 Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels 
mòduls M14 sense tecnologia  2 

Total criteris quantificables de forma automàtica 55 
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17.2.1. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M7 
(12 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a l’apartat 
1 del capítol  8. del plec de prescripcions tècniques.  

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà zero 
punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins un 
màxim de 12 punts: 
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On  CM7i és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM7min  és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM7max és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM7m és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

17.2.2. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M14 
(12 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a l’apartat 
2 del capítol 8. del plec de prescripcions tècniques. 

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà zero 
punts.  
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En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins un 
màxim de 12 punts: 
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On  CM14i és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM14min  és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM14max és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM14m és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

17.2.3. Termini màxim de posada en funcionament del servei amb el nombre 
complet de mòduls de la implantació inicial  (11 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a l’apartat 
3 del capítol 8 del plec de prescripcions tècniques. Aquesta quantitat no podrà ser 
superior a 180 dies. 

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació  
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà zero 
punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins un 
màxim de 11 punts: 
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On  Ti és la quantitat corresponent a la proposició i, 
Tmin  és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
Tm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 
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17.2.4. Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en concepte 
de manteniment, explotació i gestió de cada plaça de la implantació inicial 
(10 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a l’apartat 
4 del capítol 8 del plec de prescripcions tècniques. 

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà zero 
punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins un 
màxim de 10 punts: 
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On COi és la quantitat corresponent a la proposició i, 
COmin  és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses, 
COmax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
COm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

17.2.5. Import anual que el concessionari haurà de rebre de l’EMT en concepte 
de manteniment, explotació i gestió de cada nova plaça que es requereixi 
com a ampliació de la implantació inicial (6 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a l’apartat 
5 del capítol 8 del plec de prescripcions tècniques. 

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà zero 
punts.  
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En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins un 
màxim de 6 punts: 
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On  CUi és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CUmin  és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CUmax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CUm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 

 

17.2.6. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M7 
sense tecnologia (2 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a l’apartat 
6 del capítol 8 del plec de prescripcions tècniques. 

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà zero 
punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins un 
màxim de 2 punts: 
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On  CM7Si és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM7Smin  és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM7Smax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM7Sm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 
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17.2.7. Import per a la fabricació i implantació de cadascun dels mòduls M14 
sense tecnologia (2 punts) 

Per a cada proposició d’entre les admeses s’utilitzarà la quantitat definida a l’apartat 
7 del capítol 8 del plec de prescripcions tècniques. 

En el cas que únicament s’admeti una proposició, aquesta obtindrà la puntuació 
màxima en la valoració d’aquest apartat. En el cas que s’admetin només dues 
proposicions, la més avantatjosa obtindrà la puntuació màxima i l’altra obtindrà zero 
punts.  

En el cas que s’admetin més de dues proposicions, la puntuació relativa a cada 
proposició serà la que surti de l’aplicació d’una de les següents fórmules, fins un 
màxim de 2 punts: 
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On  CM14Si és la quantitat corresponent a la proposició i, 
CM14Smin  és la quantitat més petita d’entre totes les proposicions admeses,  
CM14Smax és la quantitat més gran d’entre totes les proposicions admeses, 
CM14Sm és la mitjana aritmètica de totes les proposicions admeses. 

 
 
 
18.-  ADJUDICACIÓ PROVISIONAL. 
 
18.1. A la vista la proposta de la Mesa de contractació i en el termini màxim establert a 
l’article 145 LCSP, l’òrgan de contractació classificarà les proposicions admeses per 
ordre decreixent i dictarà l’adjudicació provisional en favor del licitador que hagi 
obtingut la puntuació més alta. 
 
18.2. Transcorregut  el termini indicat a l’apartat anterior sense que s’hagi dictat acord 
resolutori, els interessats podran retirar les seves ofertes. 
 
18.3. L’adjudicació provisional que faci l’òrgan de contractació haurà d’ajustar-se a la 
proposta feta per la Mesa de contractació, excepte que expressament es justifiquin els 
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motius per apartar-se de la proposta o que aquesta s’hagi fet amb infracció de 
l’ordenament jurídic, cas en el que la convocatòria quedarà sense efecte. 
 
18.4. Segons disposa l’article 135.1 LCSP, no es podrà declarar deserta la licitació si 
alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits exigits als Plecs. Això 
no obstant, en els termes previstos a l’article 139 LCSP, l’òrgan de contractació, abans 
de dictar l’adjudicació provisional, podrà renunciar a celebrar el contracte per raons 
d’interès públic, o desistir del procediment tramitat quan aquest tingui defectes no 
esmenables, havent d’indemnitzar, en aquests casos, als licitadors per les despeses que 
la seva participació els hagués efectivament ocasionat. 
 
18.5 Si l’adjudicatari fos una unió temporal d’empreses, en el mateix termini i amb 
anterioritat a la signatura del contracte haurà d’aportar l’escriptura pública de 
constitució. 
 
18.6. L’adjudicació provisional es notificarà als interessats i es publicarà al perfil de 
contractant de l'EMT 
 
 
 
19.-  CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA.  
 
19.1. L’adjudicatari provisional haurà d’acreditar, en un termini màxim de 15 dies 
hàbils des de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil de contractant, la 
constitució de la garantia definitiva per import del 5 % de l’import d’adjudicació, sense 
IVA.  
 
19.2. De no complir amb aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’òrgan 
de contractació declararà decaiguda l’adjudicació provisional al seu favor conforme 
estableix l’article 87 LCSP, i es procedirà en la forma prevista a l’article 135.5 LCSP. 
 
19.3. La garantia prevista a l’apartat 1. anterior no serà necessària en els casos que 
l’adjudicatari dins el mateix termini o amb anterioritat hagués constituït garantia global 
per import suficient en els termes de l’article 86 LCSP i aquesta garantia fos vigent i 
efectiva. 
 
19.4. La garantia es podrà constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, mitjançant 
aval o contracte d’assegurança de caució. 
 
19.5. Si com a conseqüència de modificació del contracte, el preu experimentés alguna 
variació, d’acord amb el que disposa l‘article 87 LCSP es reajustarà la garantia en el 
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termini de 15 dies des que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació. 
 
 
 
20.-  ALTRE DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L’ADJUDICATARI 
PROVISIONAL.  
 
En el mateix termini indicat a la clàusula anterior, l’adjudicatari provisional haurà 
d’acreditar que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, en la forma prevista en aquest Plec. Igualment haurà de presentar, si 
s’escau, aquells altres documents acreditatius de la seva aptitud per a contractar o de la 
efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte.   
 
 
 
21.-  ADJUDICACIÓ DEFINITIVA.  
 
21.1. Dins del termini de 10 dies hàbils següents a aquell en que fineixi el termini de 15 
dies des de la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant, l’òrgan de 
contractació haurà de dictar resolució d’adjudicació definitiva a favor de l’adjudicatari 
provisional, sempre que aquest hagi presentat tota la documentació i hagi acreditat que 
reuneix tots i cadascun dels requisits exigits. 
 
21.2. Si no procedís l’adjudicació definitiva del contracte a favor de l’interessat que 
hagués resultat adjudicatari provisional per no complir les condicions necessàries, es 
podrà procedir conforme determina l’article 135.5 LCSP. 
 
21.3. L’acord d’adjudicació definitiva serà notificat als candidats en la forma prevista a 
l’article 137 LCSP i es publicarà conforme allò que disposa l’article 138 LCSP. 
 
21.4. Notificada l'adjudicació definitiva del contracte i transcorreguts els terminis per a 
la interposició de recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que 
acompanya  a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. Si aquests no 
retiressin la seva documentació dins dels tres mesos següents a la data en que se'ls 
notifiqui l'adjudicació definitiva, l'administració no estarà obligada a seguir-la 
custodiant, a excepció dels documents justificatius de la garantia provisional, que es 
conservaran pel seu lliurament als interessats.  
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22.-  FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
22.1. L’adjudicatari queda obligat a subscriure, en el termini de 10 dies hàbils des de la 
data de la notificació de l’adjudicació definitiva, el document administratiu de 
formalització del contracte al qual s’hi unirà, com a part integrant, un exemplar d’aquest 
Plec i del de prescripcions tècniques. En els supòsits que sigui exigible formalització en 
escriptura pública o així ho demani alguna de les parts contractants, les despeses que es 
meritin seran a càrrec del contractista. 
 
22.2. Si per causa imputable a l’adjudicatari no es pogués formalitzar el contracte dins 
el termini indicat, l’òrgan de contractació podrà acordar la seva resolució, seguint el 
procediment previst a la normativa legal, i procedir a la confiscació de la garantia i a la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. En aquests casos es podrà efectuar una 
nova adjudicació provisional de conformitat amb allò previst a l’article 135.5 LCSP. 
 
  
 
23.-  DESPESES PER COMPTE DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 
licitació i formalització del contracte. 
 
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària les despeses de publicació de la licitació als 
butlletins ofic ials fins a un import màxim de 1.000 euros. 
 
 
 
24.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA  
 
A més a més de les obligacions previstes a l'article 256  de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic i a l'article 235 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i altra normativa aplicable, s'imposen a l'empresa 
adjudicatària del contracte les següents obligacions: 
 

a) Prestar el servei amb la regularitat i continuïtat establerta en el contracte. 
 
b) Abonar al personal adscrit a la prestació del servei els salaris i 

emoluments fixats en la reglamentació laboral que els sigui d’aplicació , 
els quals estaran en tot moment donats d’alta a la Seguretat Social, i 
l’empresa estarà al corrent del pagament de les seves quotes. 
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                         L’Entitat Metropolitana del Transport no tindrà cap relació jurídica ni 
laboral amb l’esmentat personal durant la vigència de la concessió ni al 
final de la mateixa.  

  
c) Subscriure una assegurança en els termes establerts a la clàusula 4.4. del 

plec de prescripcions tècniques i annex 2 del mateix. 
 

d) Indemnitzar a tercers els danys i perjudicis que causi el funcionament 
del servei de conformitat amb el que estableixen els articles 198 i 256 c) 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 
e) Mantenir en bon estat de conservació tots els elements adscrits al servei.  
 
f) Tots els elements hauran de complir els requisits, requeriments i 

característiques establerts al plec de prescripcions tècniques.  
 

g) L’adjudicatari no  podrà gravar ni alienar les bicicletes ni cap altre tipus 
de bé adscrit al servei. 

 
h) Facilitar als serveis de l’Entitat Metropolitana del Transport els informes 

previstos al plec de prescripcions tècniques i tota la informació que en 
relació amb la prestació del servei se’l requereixi. 

 
i) Remetre als serveis de l’Entitat Metropolitana del Transport els fulls de 

reclamació corresponents a les reclamacions que es formulin. 
 

j) Respectar en tot moment  la normativa vigent en matèria de publicitat. 
 

 
 
25.- DIRECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI 

 
L'Entitat Metropolitana del Transport dirigirà i controlarà la prestació del servei i a tal 
efecte, podrà inspeccionar en tot moment totes les instal·lacions i qualsevol altre 
element adscrit al servei.  
 
 
26.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 
De conformitat amb l’article 232 k) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals i l’article 196.1 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic 
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es preveuen les següents infraccions i sancions per als supòsits d’incompliment o 
compliment defectuós. 
 
Les infraccions comeses en ocasió de la prestació del servei es consideraran molt greus, 
greus o lleus 
 
Es consideraran infraccions molt greus les següents: 
 

- No iniciar la prestació del servei en el termini establert al contracte 
- No instal·lar els mòduls d’aparcament a les ubicacions autoritzades per 

la EMT  
- Modificar la ubicació dels mòduls sense autorització de la EMT 
- Instal·lar mòduls o servei amb especificacions diferents de les 

establertes al Contracte. 
- Interrupció del funcionament de la plataforma tecnològica i sistema 

informàtic d’operació del sistema i atenció a l’usuari.  
 

- Discontinuïtat del funcionament dels procediments contingència, si es 
dones el cas. 

- Interrompre la prestació del servei per mes de tres dies  
- No tenir concertades i al corrent de pagament les assegurances 

estipulades al contracte  
 
Es consideraran infraccions greus les següents: 
 

- Interrompre parcialment el funcionament del servei per mes de tres dies. 
- Cobrament de tarifes o abonaments diferents dels autoritzats. 
- Sobrepassar el màxim nombre d’abonaments autoritzats per la EMT 
- No respectar els horaris de servei establerts al contracte 
- La manca de manteniment o neteja per sota dels mínims nivells 
- Disposar de punts d’atenció no autoritzats  
- Funcionament incorrecte de la plataforma tecnològica i sistema 

informàtic d’operació del servei i atenció a l’usuari.  
- Funcionament incorrecte dels procediments de contingència, en cas que 

s’hagin hagut d’activar.  
- No disposar de fulls de reclamació  
- Realització de tasques d’operació, manteniment o neteja amb recursos 

no adscrits al contracte. 
- Reiteració en un any de tres faltes lleus  

 
Es consideren infraccions lleus, les següents: 
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- Deficiències en la informació o atenció a l’usuari 
- Funcionament incorrecte de les oficines d’atenció a l’usuari 
- No facilitar a la EMT la informació a que es refereix el contracte 
- Qualsevol altra no indicada anteriorment i que suposi infracció en alló 

previst al contracte. 
 

Les infraccions lleus seran sancionades amb apercebiment o multa fins 15.000 euros, 
les infraccions greus amb multa fins 50.000 euros i les infraccions molt greus amb la 
resolució del contracte. 
 
 
27.-      MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 258 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes al sector 
públic, l’Entitat Metropolitana del Transport podrà modificar per raons d’interès 
públic les característiques del servei contractat. 

 
Quan les modificacions afecten al règim financer del contracte, l’Entitat 
Metropolitana del Transport haurà de compensar al contractista de manera que es 
mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que van ser cons iderats com a bàsics 
en l’adjudicació del contracte. 

 
En el cas que els acords que dicti l’Entitat Metropolitana del Transport respecte al 
desenvolupament del servei no tinguin transcendència econòmica, el contractista no 
tindrà dret a indemnització per raó d’aquests. 

 
Si per circumstàncies de tipus estacional o d'altre caràcter fos aconsellable la variació 
del servei, aquesta mesura no podrà realitzar-se sense la prèvia autorització de 
l'Entitat Metropolitana del Transport i en les condicions que es fixin per la mateixa. 

 
Així mateix s’aplicarà el que preveu la clàusula 11.2 del Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Aquestes modificacions s’han d’entendre sens perjudici de l’opció de l’EMT prevista 
a la clàusula 3 d’aquest plec i detallada al plec de prescripcions tècniques. 

 
 

28.-      CONFIDENCIALITAT  
 
L’empresa adjudicatària s’obliga a guardar confidencialitat respecte  les dades, 
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informacions i antecedents, que no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin 
confiats o en tingui coneixement en ocasió de la prestació d’aquest servei.  
 
 En concret, l’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de la normativa vigent 
pel que fa a la protecció de dades en la validació de la identitat de l’usuari. 
 
29.- CAUSES DE RESOLUCIO  DEL CONTRACTE 

 
Seran causes de resolució del contracte les previstes als articles 206 i 262 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
A més, l'Entitat Metropolitana del Transport podrà acordar la resolució del contracte 
quan es produeixin els següents fets: 
 
 a) La interrupció del servei, sense causa justificada, més de deu dies 

seguits, quinze dies no totalment seguits en el termini d'un mes o 
quaranta dies no consecutius en el transcurs d'un any. 

 
b) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials. 

 
Es consideren obligacions contractuals essencials: 

 
1. Prestar el servei amb la regularitat i continuïtat establertes al 

contracte. 
2. Prestar el servei amb bicicletes i estacions que compleixin els 

requisits, requeriments i característiques previstos al contracte. 
3. Implantar i desplegar el servei en els terminis i condicions 

establerts en el contracte. 
4. Les infraccions enumerades a la clàusula 26 com a molt greus. 

 
c) L’imcompliment del deure de confidencialitat previst a la clàusula 30 

d’aquest plec. 
 
La resolució del contracte per causa imputable a l’empresa adjudicatària, comportarà la  
pèrdua de la  garantia definitiva. 
 
30.- CESSIÓ O TRANSFERÈNCIA DELS DRETS DE LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI 
 
L'empresa adjudicatària no podrà cedir o transferir a tercers els seus drets i obligacions 
com adjudicatària del contracte sense autorització expressa i prèvia de l'Entitat 
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Metropolitana del Transport.  
 
A més, per poder cedir els drets i obligacions derivats del contracte s’hauran de complir 
els requisits establerts a l’article 209 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic. 
 
 
31.- FINALITZACIÓ  DEL TERMINI CONTRACTUAL 
 
Quan finalitzi el contracte, el servei, amb tots els seus elements en perfecte estat de 
funcionament, revertirà a l’Entitat Metropolitana del Transport de conformitat amb el 
que preveu l’article 259 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector 
públic i la clàusula 5 d’aquest Plec. 
 
32.- PRERROGATIVES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
De conformitat amb l’article 194 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa  d’interpretar les clàusules 
del contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar- lo per raons 
d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta.  
 
Totes les qüestions litigioses que pugin sorgir en relació a la interpretació, modificació i 
resolució d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del 
qual seran immediatament executius, i un cop esgotada la via administrativa, podran ser 
impugnats mitjançant recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats i Tribunals de 
Barcelona, de conformitat amb el que estable ix la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció, 
amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels Tribunals del seu domicili. 
  
33-. NORMATIVA DEL CONTRACTE 
 
El contracte es regirà per les normes següents: 
 
 - El plec de prescripcions tècniques i el plec de condicions jurídiques, 

econòmiques i administratives aprovat per regular la concessió d’aquest 
servei.  

 
 - La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
                             
                         El Real Decret 817/2009,de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,  de contractes del sector 
públic. 
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 - El preceptes vigents del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, sempre que no s’oposin a la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic o al Real Decret 817/2009 
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre. 

 
- Les disposicions específiques en matèria de contractació de les Entitats 

Locals contingudes a Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  
 

 - El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

 
 - El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny. 
   

- Subsidiàriament s’aplicaran les restants normes de Dret Administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de Dret Privat. 

 
El Reglament regulador del Servei. 

 
L'empresa adjudicatària estarà obligada així mateix a complir la normativa continguda 
en la legislació laboral, social i fiscal, la legislació de protecció de dades i 
mediambiental, la normativa  de publicitat, i en general totes les disposicions referents a 
assegurances socials, accidents, seguretat i higiene en el treball, restant l'Entitat 
Metropolitana del Transport totalment alliberada de qualsevol responsabilitat derivada 
de l'incompliment de les dites normes. 
                   
EL GERENT DE L’EMT 
 
 
Pelayo Martínez Bauluz. 
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ANNEX NÚM. 1 
 
 
 

MODEL D’AVAL 
 

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca) NIF (número) amb 
domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer, plaça, avinguda, codi postal i 
localitat, representada per (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per 
obligar-se en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part 
inferior d’aquest document. 

AVALA 

A: (nom i cognoms o raó social de l’avalat) NIF (número) en virtut del que disposa l’article 
91 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per respondre en concepte de GARANTIA 
PROVISIONAL de les obligacions següents: (detallar l’objecte del contracte o obligació 
assumida pel garantitzat) davant l’Entitat Metropolitana del Transport (CIF P0800023-D), 
per import de (en lletra i xifra) euros. 

 

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a 
l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici per excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment 
de l’Entitat Metropolitana del Transport, amb subjecció als termes previstos a l’article 91 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i a les seves normes de desenvolupament.  

Aquest aval serà vàlid mentre l’Entitat Metropolitana del Transport no autoritzi la 
seva cancel·lació o devolució d’acord amb l’establert a la Llei de Contractes del Sector 
Públic i legislació complementària.  

 

Lloc i data 

Raó social de l’entitat  

Signatura dels Apoderats 

  

BASTANTEIG DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
 O ADVOCACIA DE L’ESTAT. 
 
Província    Data    Número o codi 
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ANNEX NÚM. 2 

 

MODEL AVAL 

 

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca) NIF (número) amb 
domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer, plaça, avinguda, codi postal i 
localitat, representada per (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per 
obligar-se en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part 
inferior d’aquest document. 

AVALA 

A: (nom i cognoms o raó social de l’avalat) NIF (número) en virtut del que disposa l’article 
91 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per respondre en concepte de GARANTIA 
DEFINITIVA de les obligacions següents: (detallar l’objecte del contracte o obligació 
assumida pel garantitzat) davant la Entitat Metropolitana del Transport  (CIF P0800023-D), 
per import de (en lletra i xifra) euros. 

 

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a 
l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia 
expressa al benefici per excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment 
de l'Entitat Metropolitana del Transport, amb subjecció als termes previstos a l’article 91 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i a les seves normes de desenvolupament.  

Aquest aval serà vàlid mentre l'Entitat Metropolitana del Transport no autoritzi la 
seva cancel·lació o devolució d’acord amb l’establert a la Llei de Contractes del Sector 
Públic i legislació complementària.  

 

Lloc i data 

Raó social de l’entitat  

Signatura dels Apoderats 
  

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
 O ADVOCACIA DE L’ESTAT. 
 
Província    Data    Número o codi 
 

 


