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Tercer. En cas de no presentació d’al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà
definitiu sense cap més tràmit.

Les reclamacions es consideraran denegades
en qualsevol cas si no es resolguessin en l’acta
d’aprovació definitiva.

Monells, 31 d’octubre de 2008

Hostalric, 10 de novembre de 2008

Josep Enrich i Almar
President

Josep Antoni Frias i Molina
President

Núm. 15489
MANCOMUNITAT
VERGE DELS SOCORS

Consorcis

Edicte sobre exposició pública de
l’expedient 1/2008 de modificació de crèdits
Aprovat per la Mancomunitat Verge dels
Socors, en sessió plenària de data 7 de
novembre de 2008, l’expedient de modificació
de crèdits 1/2008, s’exposa al públic a la
secretaria de l’ajuntament, en el termini de 20
dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions,
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense
necessitat d’un acord posterior.
Hostalric, 10 de novembre de 2008
Josep Antoni Frias Molina
President

Núm. 15490
MANCOMUNITAT
VERGE DELS SOCORS
Edicte d’exposició pública del pressupost
general per a 2009
Aprovat inicialment pel Ple de la Mancomunitat Verge dels Socors, en sessió del dia
7 de novembre de 2008, el pressupost general
de l’entitat per a l’exercici 2009, així com la
plantilla que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral o
eventual, els quals estaran de manifest al
públic a la Secretaria d’aquesta Mancomunitat
per espai de quinze dies, termini durant el qual
qualsevol habitant o persona interessada podrà
examinar i presentar, contra el mateix i davant
el Ple, les reclamacions que estimi convenients
tal com disposa l’article 158.2 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.
En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació el pressupost es considerarà
definitivament aprovat. En cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldreles comptat a partir del dia següent a la
finalització de l’exposició al públic.

Província de Girona o el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Horari de presentació: de 9 a 14 hores.
g) Data, hora i lloc d’obertura de les ofertes:
Veure la clàusula XIX del plec de clausules.
Si els dies de venciment del termini de
presentació de proposicions o d’obertura de
pliques s’escauen en dissabte o festiu, aquests
actes es traslladaran al dia següent hàbil.
h) Criteris per a l’adjudicació de les ofertes i
selecció d’empresa adjudicatària:

CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA

1. De conformitat amb l’article 134 de la
LCSP, els criteris a aplicar per valoració de les
ofertes presentades amb la puntuació atribuïda
a cadascun d’ells i que determinaran la
selecció de la proposició més avantatjosa, són
els següents:

Edicte d’aprovació del plec de clàusules
per a la contractació d’unes obres

a) Criteris econòmics amb una puntuació
màxima de 50 punts:

Per acord de la Comissió de Govern del
Consorci de la Costa Brava, adoptat en sessió
celebrada el dia 14 d’octubre de 2008, es va
aprovar, de conformitat amb l’article 274.2 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el plec de
clàusules jurídico-administratives i econòmiques particulars que regirà el procediment
obert per contractar l’execució de les obres
corresponents al projecte de connexió del nucli
de Castelló d’Empúries a l’EDAR d’Empuriabrava, el qual s’exposa al públic pel termini
de 20 dies hàbils i simultàniament es convoca
el procediment per a la seva contractació.
a) Objecte del contracte: És objecte del present
plec de clàusules administratives particulars la
determinació de les condicions jurídiques i
econòmiques i l’adjudicació, per procediment
obert, i amb assenyalament de criteris per a la
valoració de les ofertes, que regularan el contracte d’obres d’execució del projecte tècnic
“Projecte de connexió del nucli de Castelló
d’Empuries a l’EDAR d’Empuriabrava”, de
conformitat amb el que disposa la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP).
b) Durada del Contracte:
El termini per a l’execució de l’obra és, com a
màxim, de 8 mesos.
Aquest termini, que pot ser objecte de millora
pels licitadors en les seves ofertes, començarà
des de l’endemà que el Consorci hagi notificat
a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de seguretat
i salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari.
c) Preu: El preu de licitació s’estableix en la
quantitat de 1.001.493,04 €, al qual s’hi afegirà
l’IVA. La quantitat resultant de l’adjudicació i
que constituirà el preu del contracte s’incrementarà en la facturació a l’empresa adjudicatària amb l’aplicació del tipus de l’IVA
vigent.
d) Proposicions i documentació a acompanyar:
Veure clàusula XVI del plec de clàusules.
e) Presentació de les proposicions: Veure
clàusula XVII del plec de clàusules.
f) Data límit de recepció de les ofertes: 26 dies
naturals a partir de la darrera publicació
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la

Es valorarà l’oferta de manera que a la més
econòmica, se li assignarà 50 punts. Les
ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la
fórmula següent:

Núm. 15487

Puntuació de cada oferta = (núm. Màxim de
punts) X preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
No es valorarà la proposició econòmica que
sigui igual a l’import de licitació.
b) Criteris tècnics amb una puntuació màxima
de 20 punts:
1.1. Sistemes constructius que es proposin,
puntuació máxima
fins a 10 punts:
1. Sistemes constructius que es proposin que
garanteixin el compliment òptim del contracte.
fins a 10 punts.
1.2. Coherència tècnica global de l’oferta,
puntuació màxima fins a 10 punts:
1. Organització dels mitjans personals adscrits
a l’execució de les obres objecte del concurs
que permetin una correcta execució de les
mateixes
fins a 5 punts
2. Organització dels mitjans materials adscrits
a l’execució de les obres objecte del concurs
que permetin una correcta execució de les
mateixes.
fins a 5 punts
c) Control de qualitat i qualitat ambiental amb
una puntuació màxima de 20 punts:
1.1 Pla de control de qualitat de l’obra que es
proposa, puntuació màxima
fins a 10 punts:
1. Pla de control de qualitat de l’obra que es
propasa
fins a 10 punts.
Criteris de naturalesa ambiental de la proposta,
puntuació màxima fins a 10 punts:
1. Acreditació que els productes que es fan
servir a l’obra tenen concedida l’etiqueta
ecològica, d’acord amb el Reglament (CEE)
880/1992, de 23 de març, i el decret 316/1994
de 4 de novembre, sobre l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Ge-
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neralitat de Catalunya (DOGC núm. 1985, de
14 de desembre de 1994), o altres distintius de
qualitat ambiental equivalents.fins a 5 punts
2. Ús de productes o materials reciclats o reutilitzats (materials procedents d’enderrocs o
reciclatge). L’adopció de mesures de minimització i valoració dels residus generats i
l’adopció de millores voluntàries per disminuir
l’impacte ambiental
fins a 5 punts
d) Memòria del programa de treball: fins a 10
punts.
1. Memòria del programa de treball amb
indicació del termini que es proposa.........
puntuació màxima
fins a 10 punts:
1. memòria raonada i rigorosa referent al
programa presentat, així com el desenvolupament i la justificació detallada per unitats
d’obra, del compliment global del termini
d’execució de les obres ofertat. En aquest
apartat també es puntuaran els mitjans materials (equipaments, maquinària, mitjans auxiliars, etc) i personals (nombre de persones,
delegat de l’obra, etc) que intervindran en
l’execució de l’obra objecte del contracte que
es proposa.
fins a 10 punts.
3. L’incompliment o compliment defectuós de
la prestació que afecti a les característiques
que s’hagin tingut en compte per definir els
criteris d’adjudicació podrà ser objecte d’aplicació del règim sancionador, que s’articula a la
clàusula XXV d’aquest plec de conformitat
amb l’article 134-6 de la LCSP.
i) Classificació dels contractistes. De conformitat amb el que disposa l’article 54 del la
LCSP, serà requisit necessari per a participar
en la licitació que el contractista hagi obtingut,
amb caràcter previ a la presentació de pliques,
la classificació empresarial en el Grup,
Subgrups i Categories següents, tal i com
determinen els articles 25 al 36 del Reglament.
Grup
E

Subgrups
1

Categoria
e)

Veure clàusula XI del plec.
i) Adjudicació definitiva: Veure clàusula XX
del plec de clàusules
j) Garanties: Per concórrer a la licitació
regulada en aquest plec no és necessària la
constitució de garantia provisional. S'estableix
una garantia definitiva equivalent al 5% de
l'import de l'adjudicació, que l’adjudicatari
haurà de constituir en qualsevol de les formes
determinades en l’article 84 DE LA LCSP
k Règim Jurídic: Veure la clàusula XXVII del
plec de clàusules.
l) Model de proposició:

……………amb domicili a………………, i
amb DNI núm…………., expedit a…………..,
amb data…, en nom propi (o en representació
de .. com ho acredito per…..), assabentat de la
convocatòria de licitació publicada en el
DOGC, BOP i en el Perfil del Contractant en
dates respectives de …………….., hi pren part
en la licitació i es compromet a realitzar les
prestacions del contracte d’obres d’execució
del projecte tècnic: Projecte de connexió del
nucli de Castelló d’Empúries a l’EDAR
d’Empuriabrava” pel preu que figura en la
proposició inclosa en el sobre número 2,
acompanyant a la present proposició tota la
documentació requerida en el punt 2 de la
clàusula XVI del plec de clàusules administratives particulars.
(Lloc, data i firma del licitador).
MODEL DE PROPOSICIÓ SOBRE NÚM. 2
"Proposició per prendre part en la licitació
convocada per adjudicar el contracte d’obres
d’execució del projecte tècnic: Projecte de
connexió del nucli de Castelló d’Empúries a
l’EDAR d’Empuriabrava”:
…………..amb domicili a………, i amb DNI
núm………., expedit a ……………, amb data
……….., en nom propi (o en representació de
……………… com ho acredito per…………),
assabentat de la convocatòria de licitació
publicada en el DOGC i BOP i en el Perfil del
Contractant en dates respectives de ………., hi
pren part en la licitació i es compromet a
realitzar les prestacions del contracte d’obres
d’execució del projecte tècnic: Projecte de
connexió del nucli de Castelló d’Empúries a
l’EDAR d’Empuriabrava” per un preu de
…….. €, (lletra i xifres), IVA exclòs, de
conformitat amb les condicions que s’estableixen en el plec de clàusules administratives
particulars i en el plec de condicions tècniques
reguladores del contracte i que se acceptant en
la seva integritat.
S’acompanya a aquesta proposició tota la
documentació requerida en el punt 3 de la
clàusula XVI .del plec de referència.
Així mateix, el licitador declara sota la seva
responsabilitat que reuneix totes i cadascuna
de les condicions per a contractar i que no està
inclòs en cap de les prohibicions que es
contenen en l'article 49 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre de contractes del sector públic, en
tota la seva extensió que el referit article
contempla.”
(Lloc, data i firma del licitador).
Girona, 14 d’octubre de 2008

MODEL DE PROPOSICIÓ SOBRE NÚM. 1
"Proposició per prendre part en la licitació
convocada per adjudicar contracte d’obres
d’execució del projecte tècnic: Projecte de
connexió del nucli de Castelló d’Empúries a
l’EDAR d’Empuriabrava”:

Magda Casamitjana i Aguilà
Presidenta

