Projecte b) de construcció de l’estació de bombament i de la canonada d’impulsió de l’aigua
regenerada a Solius i Llagostera (ramal OEST)
referència administrativa CCB16-b/2007

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES b) PER A
L’EXECUCIÓ DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ EN ALTA D’AIGUA
REGENERADA ALS MUNICIPIS DE LA VALL D’ARO I AMPLIACIÓ DEL
TRACTAMENT DE REGENERACIÓ DE L’EDAR DE CASTELL-PLATJA
D’ARO
1. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1. És objecte d’aquest concurs l'adjudicació de un contracte de consultoria i
assistència relatiu als treballs facultatius de redacció d’un dels tres projectes d’obres
mitjançant els que s’executarà el sistema de distribució en alta d’aigua regenerada als
municipis de la Vall d’Aro i ampliació del tractament de regeneració de l’EDAR de
Castell-Platja d’Aro que licita el Consorci de la Costa Brava (en endavant CCB).
1.2. L’adjudicatari vindrà obligat a redactar, en un sol document tècnic i sota les
directrius donades per l’administració, el “Projecte b) de construcció de l’estació de
bombament i de la canonada d’impulsió de l’aigua regenerada a Solius i Llagostera
(ramal OEST)”
El contingut del projecte s’ajustarà a les previsions del Pla Director per a la
Reutilització de l’Aigua Regenerada de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro, i l’adjudicatari
vindrà obligat, dintre de les obligacions assumides contractualment, a introduir les
modificacions indicades pel CCB que li siguin comunicades. El CCB lliurarà als
licitadors que el sol·licitin un document resum del mateix per tal que preparin les
ofertes.
1.3. En l’objecte del contracte concorren les característiques de l’article 196.2.b.3 del
TRLCAP i, una vegada hagi estat adjudicat, es formalitzarà en document administratiu.

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost total de l’obra serà el que resulti de l’adjudicació del concurs. El
pressupost tipus estimatiu que ha de servir de base per a l'esmentat concurs puja a la
suma de 75.000 € (més IVA).
3. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
El finançament del contracte disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost de
l’exercici aprovat pel CCB.
4. TERMINI D’EXECUCIÓ
4.1. El projecte haurà de ser redactat en un termini màxim de 3 mesos.
4.3. Aquest termini, que pot ser objecte de millora pels licitadors en les seves ofertes,
començarà a córrer a partir del dia següent a la signatura del contracte.
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4.3. El contractista ha d’informar regularment als serveis tècnics del CCB de l’evolució
de la redacció dels projectes i, en tot cas, ha d’informar per escrit dins dels 5 primers
dies hàbils de cada mes sobre l’estat dels treballs encomanats.
5. COMPETÈNCIA
Les atribucions per a la contractació i la seva execució seran exercides pels òrgans
corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la
potestat d’autoorganització del CCB.
6. RÈGIM JURÍDIC
6.1. Aquest contracte té caràcter administratiu restant sotmeses ambdues parts al
present Plec i la resta de normativa aplicable continguda en el TRLCAP, i el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (en endavant
RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Supletòriament s’aplicaran la resta de normes del dret administratiu i, en defecte de les
anteriors, les normes del dret privat.
6.2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació
competent del CCB.
Els acords de l’òrgan de contractació del CCB posaran fi a la via administrativa i contra
els mateixos es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Tribunals
de Girona, conforme al previst per la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció, sense
perjudici que els interessats puguin interposar, si ho estimen oportú, recurs potestatiu
de reposició, previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Els terminis per a la interposició dels recursos començaran a comptar des del dia
següent a la notificació de l’acord.
7. FIANÇA PROVISIONAL I FIANÇA DEFINITIVA
7.1. No es requereix fiança provisional per a ésser admès al concurs.
7.2. La fiança definitiva requerida serà del 4% del pressupost total d’adjudicació i
s’haurà de presentar-se prèviament a la formalització del contracte.
La regulació de la garantia esmentada s’ajustarà al que disposen el llibre I, títol II,
Capítol III del Text refós de la LCAP i el llibre I, títol II, capítol III del RGLCAP.
8. TIPUS DE TRAMITACIÓ
La tramitació d’aquest expedient serà per via ordinària d’acord amb el que estableix
l’article 78 del TRLCAP.
9. FORMA I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La forma d’adjudicació del present contracte de consultoria i assistència és la de
concurs, i es durà a terme per procediment obert, d’acord amb els articles 73 a 81, 85 i
86 a 90 del TRLCAP, amb les especialitats derivades del present Plec.
10. PRESENTACIÓ D’OFERTES
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10.1. D’acord amb els articles 78 i següents del TRLCAP, les proposicions per optar al
concurs es poden presentar a la Secretaria del CCB, o es poden enviar per correu durant
el termini que s’iniciarà amb l’última publicació de l’anunci d’aquest concurs inserit en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i que finalitzarà a les 14 hores del dia 19 de desembre de 2007.
10.2. La forma de presentar la documentació és la prevista a l’article 80 del RGLCAP, i
per tant, en la forma següent:
I) Un sobre tancat, en el qual s'ha de fer constar:
"Sobre número 1 - Documentació i referències per optar al concurs per a la redacció del
“Projecte b) de construcció de l’estació de bombament i de la canonada d’impulsió de
l’aigua regenerada a Solius i Llagostera (ramal OEST) (referència administrativa
CCB16-b/2007) ”, que presenta l’empresa ..., signat pel representant…”
Cal incloure-hi correlativament numerats, els documents que segueixen:
1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan l’oferta es
faci en nom d’una altra persona natural o jurídica.
2) Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior,
degudament inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat pel lletrat
funcionari de l’administració pública.
3) Declaració expressa i responsable que l’empresa està al corrent dels pagaments de
les quotes de la Seguretat Social i també que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’estat i amb la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el previst als
articles 13 i 14 del RGLCAP.
4) Declaració jurada de no incórrer en els supòsits d’incapacitat o d’incompatibilitat
que preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II, capítol I del TRLCAP i als
articles 9 i següents del RGLCAP.
5) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s als jutjats i tribunals
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte. Presentaran la
documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.
II) Un altre sobre tancat, en el qual s’ha de fer constar:
"Sobre número 2 - Proposició per optar al concurs per a la redacció del “Projecte b) de
construcció de l’estació de bombament i de la canonada d’impulsió de l’aigua
regenerada a Solius i Llagostera (ramal OEST) (referència administrativa CCB16b/2007)”, que presenta l’empresa ..., signat pel representant…”.
Cal incloure-hi correlativament numerats, els documents que segueixen:
a) Proposició econòmica ajustada al model que consta com a Annex a aquest Plec.
b) Proposició d’equip tècnic que ha de dur a terme la redacció del projecte.
c) Memòria del programa de treball i termini de lliurament del projecte.
11 . OBERTURA DE PROPOSICIONS
11 .1. L’obertura del sobre núm. 1 tindrà lloc a les 10’10 hores del dia 20 de desembre
de 2007. Per això, es constituirà la mesa, presidida pel president del CCB o membre de
la Comissió de Govern en qui delegui i els vocals designats a aquest efecte, el secretari
de la corporació o funcionari que el substitueixi, el qual qualificarà els documents
presentats dins el termini.
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11 .2. S’obrirà l'esmentat sobre i el secretari certificarà la relació dels documents que
figuren en cada un d’ells.
11 .3. La mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que compleixin
el que estableix aquest Plec, i excloses les que tinguin algun defecte que no pugui ser
esmenat. La mesa de contractació pot demanar a l’empresari aclariments sobre els
certificats i documents presentats o requerir-li la presentació d’altres complementaris,
en el termini màxim de cinc dies.
11 .4. L’acte d’obertura de les proposicions tindrà lloc a la Sala de Juntes Generals del
CCB, a les 10’10 hores del dia 21 de desembre de 2007. En el cas que, dins el termini,
s’hagi anunciat la presentació de proposicions per correu que tinguin entrada al CCB ,
es comunicarà als interessats la data d’obertura dins els deu dies següents a
l’acabament del termini.
11.5. La mesa, constituïda en la forma indicada anteriorment, obrirà el sobre 2. A
aquest acte, que serà públic, s’hi consideren citats tots els licitadors mitjançant aquesta
clàusula.
11 .6. Aquest acte s’ha de dur a terme segons les normes següents:
a) Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s’ordenarà l’arxiu, sense
obrir-los, dels sobres núm. 2 corresponents a les ofertes rebutjades.
b) S’invitarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè
demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa farà els aclariments i les
contestacions pertinents.
11 .7. Criteris de valoració.
La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d’acord amb els criteris
següents:
L’òrgan de contractació, d’acord amb l’establer als articles 86 i 88 del TRLCAP,
adjudicarà l’obra objecte d’aquest contracte, al licitador que, en el seu conjunt, faci la
proposició més avantatjosa, amb un total màxim de 100 punts, segons els criteris
d’adjudicació i la puntuació que es detallen a continuació:

a) Puntuació de la proposició econòmica (fins 35 punts) : es valorarà el preu
ofert d’acord amb la fórmula següent:
preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =

x puntuació
preu a valorar

màxima

No es valorarà la proposició econòmica que sigui igual a l’import de licitació.
b) Qualificació de l’equip tècnic que ha de dur a terme la redacció del
projecte: fins a 55 punts. Aquest apartat, a banda de la valoració per a l’adequada
realització de l’encàrrec de l’equip de professionals i mitjans materials els serveis dels
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quals ofereixi el licitador, es puntuarà tenint en compte la qualitat i volum de l’obra
projectada en funció de la documentació aportada i també les solucions tècniques
(criteris de funcionalitat, coherència arquitectònica, adaptació al lloc i l’entorn,
minimització del futur manteniment) que es proposin.
c) Memòria del programa de treball i termini de lliurament del projecte:
fins a 10 punts. Es valorarà una memòria raonada i rigorosa referent al programa
presentat, així com el desenvolupament i la justificació detallada del compliment
global del termini de redacció del projecte tècnic ofertat.
11.8. A efectes de consideració d’oferta temerària, s’estarà subjecte a allò establert als
articles 85.1 a 85.4 del Reglament.
Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes quan:
En el cas d’un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
Si hi ha dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
Si hi ha tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. En aquest cas s’exclourà pel còmput
d’aquesta mitjana, l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
En cas de quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
11.9. Si la mesa considera que la baixa formulada com a oferta econòmica pot ésser
desproporcionada o temerària, requerirà l’informe tècnic del servei corresponent,
prèvia sol·licitud d’informació per escrit als licitadors que hagin formulat una oferta
d’aquest tipus, per tal que justifiquin el sentit de l’oferta, en el termini que se’ls atorgui
a l’efecte que en cap cas no serà inferior a 3 (tres) dies.
La mesa pot sol·licitar l’assessorament dels serveis tècnics del CCB o altres tècnics
externs, per tal d’efectuar la valoració.
11.10. La mesa de contractació, una vegada valorades les proposicions les elevarà a la
Comissió de Govern del CCB amb l’acta i la proposta d’adjudicació del concurs,
incloent-hi els criteris que motiven la seva proposta.
11.11. La Comissió de Govern del CCB pot efectuar l’adjudicació del concurs a la
proposició més avantatjosa, d’acord amb la proposta de la mesa de contractació, o pot
declarar-lo desert.
11.12. Passats tres mesos des de la data de notificació de l’adjudicació el CCB retornarà
la documentació als oferents que no hagin resultat adjudicataris.
12. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I DESPESES D’ANUNCIS
12.1. El contracte es formalitzarà en document administratiu en el termini màxim de 15
(quinze) dies a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació.
12.2. L’adjudicatari es farà càrrec del pagament de l'import dels anuncis i, en general,
de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització.
13. REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ TÈCNICA I APROVACIÓ DEL
TREBALL.
El contingut del projecte s’ajustarà a allò previst en el Pla Director per a la
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Reutilització de l’Aigua Regenerada de l’EDAR de Castell-Platja d’Aro.
El redactor del treball ha d’atendre i complir les peticions que li siguin comunicades per
l’enginyer cap del serveis tècnics del CCB que podrà donar les ordres oportunes i
encarregar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del
treball i les necessitats funcionals. Els serveis tècnics del CCB informaran la realització
del projecte tot ordenant les esmenes que es considerin necessàries.
El redactor es compromet a realitzar les modificacions de projecte o a completar els
documents sempre que ho determini el CCB, assistint a les reunions a què sigui
convocat.
14. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE I SANCIONS
En el cas d’incompliment del termini total assenyalat que s’estableixi per causa no
derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució o per
exigir-ne el compliment, i s'hi aplicaran les sancions que determina l’article 95 del
TRLCAP.
15. FORMA DE PAGAMENT.
La totalitat del preu del contracte serà abonat a l’adjudicatari a partir del lliurament del
treball i previ informe favorable de l’enginyer cap dels serveis tècnics del CCB.
16. REVISIÓ DE PREUS
El contractista no té dret, sota cap concepte a la revisió dels preus del contracte.
17. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROJECTE D’OBRES
Els concursants cedeixen en exclusiva al CCB, els drets de propietat intel·lectual que
sobre els treballs presentats els puguin correspondre.
18. INCORPORACIÓ DE L’IVA A LES OFERTES
A tots els efectes, s’entén que les ofertes que formulin els contractistes comprenen, a
més del preu de contracta, l'impost sobre el valor afegit vigent.
19. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES
L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga la compliment de tot allò que estableix la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter
personal, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència
d’aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponguin al fitxer de
dades personals del CCB, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció
total o parcial per cap mitjà o suport, ni tant sols entre la resta del personal que tingui o
pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte d’aquest contracte.
20. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ
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20.1 Amb l’acceptació del Plec, s’entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i
privilegi i se sotmet als tribunals de Girona per resoldre i conèixer les qüestions que
puguin suscitar-se.
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin s’han de resoldre per la via administrativa o per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
20.2 L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà
modificar per raons d’interès públic, els contractes i acordar la seva resolució i
determinar els efectes d'aquesta, dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes
assenyalats en el TRLCAP i el RGLCAP.
Els acords que dicti l'òrgan de contractació, previ informe del Servei Jurídic del
Consorci de la Costa Brava, en l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació,
modificació i resolució seran immediatament executius.
ANNEX : MODEL DE PROPOSICIÓ
Identificació de la persona que presenta la proposició ...., veí/veïna d..., amb domicili
..., amb el DNI número ......................, en nom propi/en representació d...., (segons
acredito amb el poder que adjunto),
Manifesto:
1. Que estic assabentat/ada de l'anunci del concurs per optar al concurs per a la
redacció del “Projecte b) de construcció de l’estació de bombament i de la canonada
d’impulsió de l’aigua regenerada a Solius i Llagostera (ramal OEST) (referència
administrativa CCB16-b/2007)”, que presenta l’empresa ..., signat pel
representant…" , i del contingut de les Clàusules Administratives que regeixen
l'esmentat concurs.
2. Que accepto íntegrament les esmentades Clàusules i em comprometo a la seva
redacció per:
- la quantitat de (en lletres i números) ... euros, especificant la quantitat amb IVA
vigent inclòs i sense IVA.
- el termini de (en lletres i números).
i amb les propostes tècniques que s’inclouen a continuació.
... , ... de ... de 2007
(Signatura de qui fa la proposta)
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