RAFEL JOSEP GARCIA I JIMENEZ, secretari general de l’Ajuntament de la
Vila de Lloret de Mar (la Selva)
CERTIFICO
Amb l’advertència prevista a l’art. 206 del Reglament d’organització i
Funcionament de les Corporacions Locals, en el sentit que manca
l’aprovació definitiva de l’acta i a reserva dels termes que resultin de la seva
aprovació, el Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de
novembre de 2016 prengué el següent acord, que en l’esborrany de l’acta
és del tenor següent:

6.- MODIFICACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS
DE LLORET DE MAR.
(...)
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada
per 18 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP,
ERC-AVANCEM, CIUTADANS i NO ADSCRIT, i 3 abstencions dels regidors
dels grups de ICV-EUIA i EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal
adopta el següent acord:

Vist que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2000/2016 de data
12/08/2016, es va suspendre el termini de presentació de propostes
en la licitació del contracte consistent en la prestació del Servei de
Transport Urbà de viatgers de Lloret de Mar, donat que diverses
empreses havien formulat, per diferents canals, peticions
d’aclariment d’alguns aspectes del plec de condicions econòmico
administratiu i jurídic, del plec de prescripcions tècniques així com
dels seus annexos, i aquest decret va ser ratificat per acord del Ple
municipal de data 26/09/2016.
Atès que aquests escrits presentats no van ser formulats en cap cas
com a recursos especials en matèria de contractació sinó que
efectuaven preguntes i peticions d’aclariment, i posaven de manifest
alguna contradicció entre diferents clàusules dels plecs i dels seus
annexos.
Atès que totes i cadascuna d’aquestes qüestions han estat estudiades
conjuntament pels Serveis Jurídics, els Servei d’Intervenció i la Secció
de Mobilitat d’aquest Ajuntament.
Vist la proposta efectuada per la Mesa de contractació reunida en
data 25/10/2016 en el sentit d’efectuar algunes modificacions dels

Plecs de clàusules que regeixen la contractació així com d’algun dels
seus Annexos.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- MODIFICAR la clàusula 9.III del Plec de Condicions Econòmico
Administratives i Jurídiques així com el seu Annex II en els següents
termes:
1.- Afegir, a la frase de la darrera casella del punt 3 que indica la
documentació a presentar dins el sobre número 3 (clàusula 9.III del plec de
condicions econòmico administratives), les paraules “i/o codi QR”, de tal
forma que la frase quedarà redactada de la següent manera:
“Sistemes d'informació del servei a les parades per capturar amb
smartphones mitjançant enganxines amb codis BiDi, i/o codi QR”.
2.- Eliminar del darrer paràgraf de l’Annex II del Plec de condicions
econòmico administratives la següent frase: “... i serà utilitzat en la
valoració objectiva segons fórmula recollida en el Plec”.
SEGON.- MODIFICAR el Plec de Prescripcions Tècniques i els seus Annexos
1, 2 i 5 en els següents termes:
1.- Eliminar del cinquè paràgraf de la clàusula 1.2.2 del plec tècnic la
següent frase: “i tenint en compte les subvencions que atorgui la
Generalitat de Catalunya o altres ens supramunicipals”.
2.- Modificar el primer paràgraf i el quadre de la clàusula 1.3.1 del plec de
condicions tècniques en el següent sentit:
A on deia “Actualment la flota del servei de transport urbà la formen un
total de 3 vehicles més un quart que fa les funcions de reserva. D’aquests,
l’ajuntament de Lloret de Mar té la voluntat de continuar mantenint-ne tres
a disposició del contracte, amb la qual cosa el nou adjudicatari tindrà
l’obligació de fer-se’n càrrec (en la taula següent se’n detallen les
característiques”):
Matrícula
GI-6732BS
GI-7228BS
4284-FMM

Any
matriculació
2000
2000
2007

Marca i model
xassís
Scania L94UB 4x2
LB220
Scania L94UB 4x2
LB220
Iveco A65C18

Marca
carrosseria

Dimensions

Castrosua

10,5m x 2,5m

Castrosua

10,5m x 2,5m

Indcar

7,7m x 2,4m

ha de dir “Actualment la flota del servei de transport urbà la formen
un total de 3 vehicles més un quart que fa les funcions de reserva.
D’aquests, l’ajuntament de Lloret de Mar té la voluntat de continuar
mantenint-ne dos a disposició del contracte, amb la qual cosa el nou
adjudicatari tindrà l’obligació de fer-se’n càrrec (en la taula següent
se’n detallen les característiques”):
Matrícula

Any
matriculació

GI-1967BT

03/2000

4284-FMM

03/2007

Marca i model
xassís
Iveco A59.12
ZCFC5980105264417
Iveco A65C18/WING
ZCFC65D000563163
4

Marca
carrosseria
Indcar Mago
Urbano
Indcar

Dimensions
7,62m x 2,16m
7,7m x 2,4m

3.- Afegir a les clàusules 1.4.1, 1.4.3 i 1.4.4 del plec de condicions
tècniques , concretament darrera de la frase “L’adjudicatari
amortitzarà aquest sistema durant el termini del contracte”, el
següent text: “entès aquest termini a efectes d’amortització de
6 anys”.
4.- Eliminar del paràgraf tercer de la clàusula 1.5.1 del plec de
condicions tècniques la següent frase: “per tal d e garantir les
condicions de prestació del servei en els casos en els quals no en
sigui propietari, haurà de donar compte per escrit, a la seva
proposició, dels contractes o convenis, o en el seu defecte compromís
de tercers, per arrendar o vendre les instal·lacions fent-hi constar la
data, la vigència, la finalitat, l'acord i la signatura d'ambdues parts”.
5.- Eliminar del darrer paràgraf de la clàusula 2.2.1 del Plec de
condicions tècniques la següent frase: “... i serà utilitzat en la
valoració objectiva segons fórmula recollida en el Plec”.
6.- Eliminar el tercer paràgraf de la clàusula 2.2.2 del plec de
condicions tècniques que deia: “ En cas que els ingressos tarifaris
reals siguin superiors als plantejats per l’adjudicatari a la seva plica,
aquests es restaran a l’aportació econòmica que faci l’ajuntament de
Lloret de Mar”.
7.- Eliminar del quadre inclòs dins la clàusula 2.2.2 del plec de
condicions tècniques l’epígraf “Subvencions d’explotació municipals”.
Així mateix, eliminar aquest mateix epígraf del quadre que està a la
darrera pàgina de l’Annex 5 del plec de condicions tècniques.
Eliminar la frase que diu “així com observar els ingressos procedents
de les subvencions obtingudes per l’Ajuntament” de la clàusula 2.2.2

del plec de condicions tècniques. Així mateix, eliminar aquesta
mateixa frase de l’Annex 5 del plec de condicions tècniques.
8.- Eliminar el primer i segon paràgraf de la clàusula 2.2.3 del plec
tècnic, que deien el següent:
“Tres dels vehicles actuals en servei passaran al nou contracte
amortitzats.
Es computarà com a cost anual de material mòbil el cost real sense
IVA resultant del pagament per part de l'empresa operadora de les
quotes mensuals derivades del sistema escollit de finançament
(arrendament financer, préstec, etc.)”.
9.- Eliminar del segon paràgraf de la clàusula 2.2.7 del plec de
condicions tècniques la següent frase: “Es liquidarà conforme a la
despesa
efectivament
realitzada,
convenientment
justificada
documentalment”, i substituir-la per aquesta: “Aquesta quantitat,
que està prevista per cobrir les necessitats de comunicació que tindrà
l’entrada en funcionament del nou contracte, està inclosa en les
despeses fixes ja previstes en el quadre de l'estimació del dèficit”
10.- Canviar el plànol de la Línia 2 de l’Annex 1 al plec tècnic en el
que es reflecteix un modificació de la ubicació de la parada de Los
Pinares.
11.- Modificar el darrer paràgraf de la pàgina 5 de l’Annex 1 al plec
tècnic en el següent sentit:
A on deia
“Expedicions a la demanda fora de les hores
d’entrada/sortida dels centres d'ensenyament, i els dies feiners no
lectius”, ha de dir “Expedicions a la demanda fora de les hores
d’entrada/sortida dels centres d'ensenyament, de dilluns a
diumenge”.
12.- Eliminar del tercer paràgraf de l’apartat “Línia 3” de l’Annex 1
del plec de condicions tècniques la següent frase: “Si hi ha passatge”
13.- Eliminar, dins el punt 3.2 de l’Annex 2 del plec de condicions
tècniques el següents criteris bàsics:
-

-

“Com a mínim dos seients amb amplada superior, especialment
per a PMR i de color diferenciat, amb fàcil accés respecte les dues
portes.
Passadís interior no inferior a 80 cm d’ample entre ambdues
portes”.

Substituir, els dos esmentats criteris bàsics pel següent:

-

“Com a mínim dos seients amb amplada superior, especialment
per a PMR i de color diferenciat, amb fàcil accés respecte la porta
d'accés, que haurà de disposar de dimensions suficients per
arribar fins l'ancoratge”.

Així mateix, afegir dins el mateix punt 3.2, concretament dins
l’antepenúltim criteri bàsic, que la instal·lació d’un avisador acústic de
parada sol.licitada i de plafó visible pels viatgers, haurà de ser també
en francès, de manera que aquest criteri quedarà redactat de la
següent manera:
-

“Instal·lació d’un avisador acústic de parada sol·licitada i de plafó
visible pels viatgers en català, castellà, anglès i francès”.

14.- Eliminar del quadre primer (epígraf “subtotal” ) de l’Annex 5
del plec de condicions tècniques la següent expressió: “límit màxim
255.000 €”.
TERCER.- Comunicar a l’Alcalde que, d’acord amb la delegació
efectuada per acord de Ple de data 26/09/2016, un cop adoptat el
present acord de modificació, es procedeix a resoldre aixecant la
suspensió del termini de presentació de proposicions.

I, perquè consti, als efectes que siguin procedents, lliuro aquest certificat
amb el vistiplau de l’alcalde, a Lloret de Mar, el dia 7 de novembre de 2016.
Vist i Plau
L'alcalde acctal.,
CPISR-1 C
ANTONIO JESUS
LORENTE ESTEPA
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