ESPECIFICACIONS PARTICULARS AL PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS DE
GENERAL APLICACIÓ QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D'OBRES, A ADJUDICAR PEL PROCEDIMENT OBERT DE CONCURS,
CORRESPONENT AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA CONNEXIÓ DELS
SISTEMES DE SANEJAMENT DE SANT PERE PESCADOR I L’ARMENTERA A
L’EDAR DE L’ESCALA.

I. OBJECTE DEL CONTRACTE
1. L’objecte de les presents especificacions particulars al plec de clàusules particulars
de general aplicació, és l’adjudicació, per procediment obert i forma de concurs, del
contracte d'execució de les obres del projecte de construcció de la connexió dels
sistemes de sanejament de Sant Pere Pescador i l’Armentera a l’EDAR de l’Escala, de
conformitat amb el projecte redactat per “ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL”.
El projecte d’obres va ser aprovat definitivament en data 12 de desembre de 2007 en
compliment de l’acord d’aprovació inicial, al haver finalitzat l’exposició pública, sense
haver estat objecte de cap al·legació.
2. El projecte, d'acord amb l'article 124 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny
(en endavant la Llei), es composa de memòria, plec de prescripcions tècniques,
plànols de conjunt i de detall, pla d’obra, estudi de seguretat i salut, estat de medicions
i pressupost d’import 6.801.576,70 €, IVA inclòs.
3. Tota la documentació obrant en el projecte d’obres té caràcter contractual.

II. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
S'estableix un tipus de licitació de sis milions vuit-cents un mil cinc-cents setanta- sis
euros amb setanta cèntims (6.801.576,70 €), IVA inclòs, a la baixa.
L'expressat preu es considera preu cert contractual i inclou totes les despeses directes
i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a l’execució de les obres, així com
les despeses que siguin necessàries per obtenir autoritzacions, llicències, prestacions,
documents o qualsevol altre necessaris per a la realització del contracte.

III. FINANÇAMENT DE LES OBRES
Les obres objecte del contracte es finançaran amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost municipal de Consorci de la Costa Brava (en endavant CCB).

IV. PAGAMENT DEL PREU
1.El contractista tindrà dret a l’abonament de les obres realment efectuades de

conformitat amb el preu fixat en l’adjudicació del contracte i el de les seves
modificacions, si les hagués, mitjançant certificacions subscrites per la direcció tècnica,
amb l’informe favorable dels Serveis tècnics del CCB, i aprovades per l’òrgan
competent.
2.L'obra certificada vindrà, respecte del projecte, amb la reducció corresponent a la

baixa, si s'hagués produït.
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3.A proposta de la direcció tècnica, podran autoritzar-se per resolució expressa,
abonaments a compte per operacions preparatòries realitzades per a les obres, com a
instal·lacions, arreplegament de materials o equips de maquinària pesada adscrits a
l’obra, en la forma i garanties que determinen els articles 99-3 i 145 de la Llei.
4.Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expressades tenen el

concepte de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en la medició final i sense suposar de cap manera aprovació o recepció de
les obres que compren.

V. REVISIÓ DE PREUS. El preu del contracte no podrà ser objecte de revisió.

VI. DURACIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES.
1.S'estableix un termini màxim d'execució de les obres de 9 mesos, comptats a partir del
dia natural següent a la data de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.
2.La comprovació del replanteig s’efectuarà de conformitat amb el que es disposa en els
articles 139 al 141 del Reglament i un exemplar de l’acta es remetrà a l’òrgan de
contractació per a formar part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.
3.Les pròrrogues contractuals, en el cas de concedir-se, seran acordades de forma
expressa.

VII. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DE CARÀCTER ESPECÍFIC
El contractista, un cop adjudicades les obres s’obliga al compliment de les següents
obligacions:
1.Complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realització, amb estricta
subjecció a les clàusules estipulades en el contracte i al projecte que li serveix de
base, a les modificacions aprovades, en el seu cas, i a les instruccions que, en
interpretació tècnica del projecte, donés al contractista el director de les obres.
2.Durant el desenvolupament de les obres, i fins que s’acompleixi el termini de
garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en
l’execució.
3.L’execució de l’obra es realitzarà al seu risc i ventura, i no tindrà dret a cap
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats a les obres, si no
és per força major, tal i com es regula en l’article 144 de la Llei.
4.Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres amb el text que li
assenyali el CCB, així com a instal·lar els senyals precisos per a indicar l’accés a les
obres i de circulació per l’entorn i de precaució.
5.Presentar, en el termini dels 15 dies següents al de la notificació de l’adjudicació del
contracte, un programa quantificat de desenvolupament dels treballs necessaris per a
realitzar l’obra adjudicada i els terminis d’execució de les diferents fases del programa.
6.Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, així
com a l’aplicació dels principis de l’acció preventiva previstos en l’article 15 de la llei
31/1995, de 8 de novembre (modificada per la Llei 54/2003, de 13 de desembre), de
Prevenció de Riscos Laborals .
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7.Presentar la relació de mitjans personals i materials que adscriurà l’empresa a
l’execució d’aquest contracte especificant els noms, cognoms i titulacions dels tècnics
així com la categoria professional de la resta de personal.
8.Presentar en el termini de 15 dies següents a la data de notificació de l’adjudicació
del contracte, i en tot cas abans de l’inici de les obres, per a la seva aprovació pel CCB
i previ informe dels serveis tècnics, el pla de seguretat i de salut en el treball, de
conformitat amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i en
aplicació de l’estudi de seguretat i salut incorporat al projecte d’obres, d’acord amb
l’article 4 de l’esmentat Reial Decret.
9.Assumir les despeses derivades dels anuncis oficials de la licitació i de formalització
del contracte.

VIII. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES
1.De conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei, 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
f)

2.La classificació haurà d’acreditar-se amb la documentació expedida per la Junta
Consultiva de Contractació del Ministeri d’Hisenda; amb l’expedida per la Generalitat
de Catalunya o amb l’expedida per altra Comunitat Autònoma, sempre que en aquest
últim cas, s’hagi practicat la inscripció en el Registre Oficial d’Empreses Classificades.
3.La classificació de les unions temporals d’empresaris vindrà determinada per
l’acumulació de les classificacions de cadascuna de les empreses integrants de la
unió.
4.La classificació serà igualment exigida al cessionari del contracte, existeixi o no unió
temporal d’empresaris, però per a que operi la cessió és necessari que l’autoritzi
expressament i amb caràcter previ l’òrgan de contractació i que s’hagin complert els
requisits exigits per l’article 114-2 del Reglament.
5.La classificació del contractista substitueix l’acreditació de la solvència professional,
tal i com permet l’article 15-1 de la Llei.
6.Pels empresaris no espanyols d’estats membres de la Comunitat Europea, serà
d’aplicació el que disposa en l’article 25-2 de la Llei.
7.Si concorren en la unió empresaris nacionals, estrangers no comunitaris, o
estrangers comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar la seva classificació i els
últims, en defecte d’aquesta, la seva solvència econòmica, financera, tècnica i
professional.
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IX. PROPOSICIONS DELS LICITADORS
1.Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, requisit aquest últim que serà substituït
per la classificació empresarial, tal i com determina la clàusula VIII.
2.En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir
en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponen classificació, en el
seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té
efectivament a la seva disposició els mitjans de les esmentades societats necessaris
per a l’execució del contracte.
3.Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’art. 24 de la Llei. Cadascun
dels empresaris que composen la unió, haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la
documentació a que fan referència les clàusules següents. Presentaran també un
document indicatiu dels noms i circumstàncies dels empresaris que constitueixin la
unió temporal, la participació de cadascun d’ells i la persona o entitat que, durant la
vigència del contracte ha d’ostentar la plena representació de tots ells davant
l’Administració així com que assumeixen el compromís de constituir-se en unió
temporal d’empresaris cas de resultar adjudicataris. L’esmentat document haurà
d’estar signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la
unió.
4.La capacitat d’obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques, s’acreditarà
mitjançant escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre
Mercantil. Quan es tracti d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió
Europea hauran d’acreditar la seva inscripció en el Registre professional o comercial
quan aquest Registre sigui exigit per la Legislació de l’Estat respectiu. Els demés
empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat amb la presentació de
l’informe de la Missió Diplomàtica Permanent a Espanya de l’Estat corresponent o de
l’Oficina Consular.
5.La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec.
6.La proposició es formularà conforme al model que figura al peu d’aquest plec
acompanyada de la documentació enumerada en el punt següent. Cada licitador
solament podrà presentar una sola proposició i no es formularan variants. Tampoc
podrà subscriure cap proposta en unió temporal d’empresaris si ho ha fet
individualment. La contravenció d’aquest principi donarà lloc a la desestimació de totes
les proposicions per ell presentades.
Caldrà presentar la següent documentació:
* Fotocòpia compulsada del DNI de la persona que subscriu la proposició.
Quan l’empresari individual actuï mitjançant representant s’acompanyarà
escriptura de poder o fotocòpia compulsada.
* Quan es tracti de persones jurídiques s’acompanyarà escriptura de
poder o fotocòpia compulsada, així com la documentació a que es refereix el punt
4 d’aquesta clàusula segons el supòsit que sigui d’aplicació.
* Declaració responsable atorgada per l'empresari o empresaris, si es
tracta d’unió temporal en la que expressi que la persona física o els
administradors de la persona jurídica, en el seu cas, no estan incloses en cap de
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les prohibicions per a contractar amb l'Administració, que es contenen en l'article
20 de la Llei i d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social. No obstant, podrà requerir-se a l'empresari que acrediti el
document d'estar al corrent en el compliment d'aquestes obligacions abans de
l'adjudicació del contracte.
* Certificat de la classificació de l'empresa.
* Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, per a totes les incidències que de
forma directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
* Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’acreditar, endemés, que
tenen oberta sucursal a Espanya amb designació d’apoderats o representants per
a les seves operacions i que estan inscrites en el Registre Mercantil.
X. PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS
1.- La documentació i propostes que configuren les proposicions es presentarà
distribuïda en dos sobres tancats i en la forma següent:
1.1. Un sobre tancat en el que s’ha de fer constar:
Sobre núm. 1 portarà la menció “documentació administrativa i l’acreditativa del
compliment de les condicions tècniques per al concurs relatiu al contracte d’obres
corresponent a l’execució del ….., presentada per…”.
*S’inclourà la documentació acreditativa que serveixi a la Mesa de Contractació per
aplicar els criteris i la ponderació continguts a la clàusula XI.
1.2. Un altre sobre tancat en el que s’ha de fer constar:
Sobre núm. 2 portarà la menció “proposició amb oferta econòmica per al concurs
relatiu al contracte d’obres corresponent a l’execució del ….., presentada per…”.
*S’inclourà la proposició econòmica ajustada al model annex que consta al final de les
especificacions particulars.
2. La documentació continguda en els dos sobres es presentarà pel licitador o per
mandatari seu al Registre General del Consorci de la Costa Brava (Plaça Josep Pla,
núm. 4, 3er-1ª; CP 17001 Girona) durant l’horari de 9 a 14 per a la seva incorporació en
el registre corresponent.
3. El termini de presentació de proposicions serà de 52 dies naturals a comptar de la
data de tramesa de l’anunci de licitació a l’Oficina de publicacions oficials de la Unió
Europea. L’anunci de licitació expressant la data final de presentació de pliques es
publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí oficial de la Província de Girona, expressant la data de
tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea.
4. També podrà ser enviada la documentació per correus. En aquest cas, els dos
sobres hauran de venir inclosos en un tercer i el licitador haurà de remetre per fax
(núm. 972 222 726) el justificant de la data d’entrada a l’oficina de correus i anunciar
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per fax, o telegrama en la mateixa data, la remissió de l’oferta. Aquesta oferta no serà
admesa si el justificant i l’anunci de remissió es reben amb posterioritat a la data i hora
de la finalització del termini expressats en l’anunci de licitació.
5. Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada.
6. L’obertura de pliques la realitzarà la Mesa de Contractació el cinquè dia següent al
del venciment del termini de presentació de proposicions a les 13:00 hores.
7. En el cas d’anunciar-se l’enviament de proposicions per correus, la data de
l’obertura de pliques serà l’onzè dia següent al del venciment del termini de
presentació de proposicions, sense que s’admetin les proposicions que es puguin
rebre amb posterioritat al desè dia del citat venciment.
8. Si els dies de venciment del termini de presentació de proposicions o d’obertura de
pliques cauen en dissabte o festiu, aquests actes es traslladaran al dia següent hàbil.

XI. CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS
De conformitat amb l'article 86 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques s'estableixen els següents criteris objectius que serviran de
base per a l'adjudicació i que s'indiquen per ordre decreixent d'importància
degudament ponderats:
a) Puntuació de la proposició econòmica: fins a 50 punts: el preu ofert es valorarà
d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació de cada oferta =
màxima

preu de l’oferta més econòmica
x

puntuació

preu a valorar

b) Proposició tècnica referida als sistemes constructius i coherència tècnica de
l’execució de l’obra: fins a 20 punts. Aquest apartat, a banda de la valoració dels
sistemes constructius que es proposin, es puntuarà tenint en compte la coherència
tècnica global de l’oferta atenent principalment a l’organització dels mitjans materials i
personals adscrits a l’execució de les obres objecte del present concurs que permetin
una correcta execució de les mateixes.
c) Control de qualitat i qualitat ambiental: fins a 20 punts. Aquest apartat valorarà
els sistemes de control de la qualitat que es proposin. Es presentarà un pla de control
de qualitat de l’obra.
També es puntuaran els criteris de naturalesa ambiental tenint en compte les següents
consideracions:
- que s’acrediti 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; així mateix es
podrà valorar l’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.
Aquests requisits es consideraran acreditats mitjançant els corresponents certificats
expedits pels organismes públics o provats, estatals o internacionals reconeguts, que
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acreditin el compliment de les corresponents normes i recomanacions o mitjançant els
documents que demostrin el compliment de les normes, recomanacions i
característiques mediambientals.
d) Memòria del programa de treball: fins a 10 punts. Es valorarà una 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.

XII. CLÀUSULA ADDICIONAL
En tot el no expressat en aquestes especificacions particulars resultarà d’aplicació el que
regula el Plec de clàusules administratives particulars de general aplicació que regiran
l’adjudicació dels contractes d’obres del Consorci de la Costa Brava, així com l’execució
dels mateixos, aprovat per acord de la Comissió de Govern del CCB de data 22 de març
de 2007.
És pot consultar a la web www.ccbgi.org/
ANNEX: MODEL DE PROPOSICIÓ
"Proposició per prendre part en la contractació per concurs de les obres corresponents al
projecte constructiu de la connexió dels sistemes de sanejament de Sant Pere
Pescador i l’Armentera a L’EDAR de l’Escala, convocat pel Consorci de la Costa
Brava”:
En --------------------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 concurs anunciada al
DOUE, BOE, DOG i BOP, hi pren part i es compromet a realitzar les obres corresponents
al projecte constructiu de la connexió dels sistemes de sanejament de Sant Pere
Pescador i l’Armentera a L’EDAR de l’ESCALA, pel preu de ----------------------- €
(lletra i xifres), IVA. inclòs, i sense revisió de preus, conforme al projecte tècnic i a la
memòria constructiva i les especificacions particulars al plec de clàusules administratives
particulars de general aplicació, que accepta íntegrament.
Termini d’execució proposat: . . .
Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i
cadascuna de les condicions per contractar i que no està inclòs en cap de les
prohibicions que es contenen en l'article 20 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 2/2000, de 16 de juny i d’estar al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
(Lloc, data i signatura del licitador)
Girona, 21 de febrer de 2008
La Presidenta del Consorci de la Costa Brava,
Magda Casamitjana i Aguilà, presidenta del CCB
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