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CAPÍTOL I. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC
1a Objecte del contracte i necessitats a satisfer
És objecte d'aquest contracte la gestió del servei públic municipal d’abastament domiciliari d’aigua
potable, la recaptació de la taxa de clavegueram i el servei de manteniment de les escomeses, d'acord
amb els plecs de condicions i a la resta de documentació i normes a què es fa referència en els plec
esmentats.
 Codificació de la CPA-2008 ………...
 Codificació de la CPV …….………..

360011
65100000-4

Mitjançant l’execució del contracte se satisfaran les necessitats següents:
Oferir a la població de L’Escala el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable.
Aquesta prestació de servei té el seu fonament legal en la previsió recollida en els articles 25.2, l),
26.1, a) i 86.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que atorguen
competència als municipis, en matèria d’abastament d’aigua, entre altres, amb reserva al seu favor, i
els qualifica de serveis essencials.
2a Règim jurídic del contracte i procediment de licitació
1. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis tal com estableix
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es justifica la
seva necessitat en tant no es disposen de mitjans propis per a l'execució del mateix, d'acord amb el
preveu l'article 13.2.c) RD 424/2017 i art.30.3 LCSP.
2. Es regirà per la normativa següent:
 Llei de contractes del sector públic, de 8 de novembre (Llei 9/2017).
 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara endavant
RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la Llei de contractes.
 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
 Aquest Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques. Ambdós tindran
caràcter contractual.
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 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.
 Conveni col·lectiu de treball vigent de les indústries de captació, elevació, conducció i depuració
de les aigües potables i residuals.
 Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
 Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Pel que fa a la prestació dels serveis, s'ha de respectar íntegrament la totalitat de la normativa sectorial
i tècnica d’aplicació.
En especial es tindran en compte les disposicions vigents reguladores dels àmbits de subministrament
d’aigua potable relacionades en el PPT.
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3.
a.
b.
c.

Tindran caràcter contractual els següents documents:
El Plec de clàusules administratives particulars (PCA).
El Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT).
El contingut de l'oferta subscrita pel licitador que resulti adjudicatari del procediment, així com, si
escau, els aclariments realitzats pel mateix a sol·licitud de la Mesa de Contractació, i que es
recullen en les actes que a aquest efecte s’aixequen.
d. L'acord d'adjudicació del contracte adoptat per l'òrgan de contractació.
Tindrà sempre caràcter preferent el Plec de clàusules administratives particulars, en cas de
discrepància entre ell i les especificacions de qualsevol dels documents relacionats en l'apartat
anterior.
El desconeixement per part del contractista dels plecs de condicions, del contracte en qualsevol dels
seus termes, dels documents annexos que formen part d'ambdós, o de les instruccions, o normes de
tota índole que, dictades per l’Administració, puguin ser d'aplicació en l'execució del contracte, no
l’eximirà de l'obligació del seu compliment.
4. El procediment de licitació del contracte és el procediment obert amb tramitació ordinària, definit
als articles 156 a 159 delaLlei 9/2017.
5. El contracte s’adjudicarà al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa de
conformitat amb allò establert en l’article 150 dela Llei 9/2017, un cop valorats els criteris
d’adjudicació establerts en la clàusula 18a d’aquest Plec.
3a Àmbit territorial i titularitat del servei
1. L'àmbit territorial que abasta la xarxa del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable, és el
terme municipal de L’Escala, i les instal·lacions propietat de l’Ajuntament de L’Escala.
2. La titularitat del servei correspon a l'Ajuntament de L’Escala, atès el seu caràcter de servei públic
municipal.
3. No obstant el que s’assenyala a l'apartat anterior, si durant la vigència d'aquest contracte
l'Ajuntament acorda la seva integració en alguna altra mancomunitat, consorci, o qualsevol altra
entitat que tingui per finalitat la prestació del servei públic d’abastament aigua potable, aquesta
entitat podrà subrogar-se en el servei des del moment en què se li confereixi aquesta competència.
4a Règim jurídic dels béns i el seu ús
Pel seu caràcter de béns de domini públic, els que a cada moment integrin el contracte estaran
subjectes a les limitacions i prerrogatives pròpies de la seva naturalesa.
El contracte de serveis porta aparellat l'ús privatiu dels béns afectes als mateixos, excepte el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
Així mateix, la titularitat de les instal·lacions, infraestructures, béns o elements afectes o que en el
futur s'afectin als mateixos, tindran, en tot moment, la qualificació de béns de domini públic amb
destinació a un servei públic.
L'adjudicatari ha d'actuar sempre com a mandatari de l'Ajuntament. A l'efecte de ressenyar aquesta
titularitat municipal i el caràcter dels serveis, tots els impresos que utilitzi, anagrames dels vehicles o
uniformes del personal al seu càrrec, portaran la identificació establerta en el PPT.
5a Finançament del contracte
La present contractació té caràcter anual i el seu finançament s’aplicarà als exercicis corresponents a la
vigència del contracte, en el pressupost municipal de la corporació que correspongui a cada anualitat
del contracte.
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D'acord amb la disposició addicional tercera de la LCSP es tracta d'una contractació anticipada, que es
finançarà amb càrrec al pressupost 2020 i en conseqüència, l'adjudicació quedarà subjecte a la
condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el present.

CAPÍTOL II. TERMINI DEL CONTRACTE I RÈGIM ECONÒMIC
6a Termini i vigència del contracte
1. El contracte tindrà una durada inicial d’UN (1) any, comptat a partir de la data en què s'iniciï la
prestació del servei.
La data d’inici del servei s’establirà en el contracte, que en cap cas serà superior als quatre mesos
a comptar des de la seva signatura.
2. El contracte podrà ser prorrogat, per un any més de manera expressa, essent la durada màxima del
contracte amb la seva pròrroga inclosa de dos anys.
3. La pròrroga es realitzarà complint els requisits previstos en la legislació de contractes, previ acord
de les parts i resolució expressa de l’òrgan de contractació que s’adoptarà prèvia instrucció d’un
expedient al qual s’incorporaran els informes del responsable del seguiment del contracte, del
servei jurídic i de la Intervenció municipal.
4. Extingit el contracte, el contractista podrà veure's obligat a mantenir la prestació del servei per
raons d'interès públic, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec d'aquests. En aquest cas, l'òrgan
de contractació adoptarà la resolució motivada que sigui procedent, basant-se en els informes que
emetin els serveis municipals.
7a Retribució del contractista
El contractista percebrà la retribució que resulti de l’aplicació de la clàusula 5.1 del Plec de
Condicions Tècniques i de l’oferta que presenti i sigui adjudicada, més els serveis addicionals de
manteniment de comptadors, escomeses ... d’acord amb la plica presentada i els preus aprovats per
l’Ajuntament.
8a Revisió de preus
Durant la vigència del contracte no es preveu cap revisió de preus. En el cas que el contracte es
prorrogui, el preu del contracte únicament serà revisat en determinades circumstàncies, de conformitat
amb el que disposa l’article 103 de la LCSP. No es consideraran motiu de revisió l’increment del cost
de la mà d’obra, les despeses financeres, les generals o d’estructura o el benefici industrial. No es
podrà aplicar cap índex general de preus o fórmula que l’inclogui.
9a Consignació pressupostària
El valor estimat del contracte, atesa la seva durada i possibilitat de pròrroga, és de 1.774.000,00€ (Un
milió sis-cents seixanta-tres mil euros). Aquest inclou el total de la prestació dels serveis estimats per
la durada total del contracte, incloses les possibles pròrrogues i modificacions (Sense Iva).
En el pressupost del 2019 de l’Ajuntament de l’Escala, existeix consignació adequada i suficient per
assumir les despeses derivades de la contractació per procediment obert del servei.
Atesa la possibilitat de pròrroga, es declara la plurianualitat de la despesa. La despesa prevista per
aquest contracte anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària que oportunament s’habiliti en el
pressupost de l’Ajuntament de l’Escala per l'exercici 2020, quedant doncs la present licitació
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vinculada a l’existència de crèdit suficient i adequat a cada exercici econòmic. Qualsevol variació a
l'alça de l'import del contracte queda supeditat a l'existència de crèdit suficient i adequat.
Atès que es tracta d’una despesa de caràcter plurianual, pel que fa als exercicis posteriors i mentre
sigui vigent el contracte, s’aplicarà el que preveu el Text refós de la Llei de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, en el seu article 174.
10a Despeses a càrrec de l’adjudicatari
Adjudicat el contracte, l'adjudicatari estarà obligat al pagament de totes les despeses de licitació i
formalització del contracte, fins a un màxim de 2.000,00€ (Dos mil euros). Així mateix, també seran al
seu càrrec tots els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponent a la sol·licitud i
l'obtenció dels permisos i les llicències necessàries per a l'execució del contracte, quedant facultat
l'Ajuntament per abonar i reintegrar d'ells per compte de l’adjudicatari en el primer pagament que
correspongui, i si cal a càrrec de la garantia.
11a Garanties
Garantia definitiva: s’estableix una garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació.
Aquesta es podrà prestar en qualsevol de les formes admeses legalment i es dipositarà a la Tresoreria
Municipal.
La garantia respondrà de les penalitats imposades al contractista i de quantes obligacions i
responsabilitats tingui que respondre el contractista.
12a Termini de garantia
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la finalització del contracte. Es procedirà a la
cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del contracte, si no
resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista.
CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
13a Preu base de licitació i valor estimat del contracte
S’estableix com a base màxima per a la licitació, i per tant millorable a la baixa, en concepte de
contraprestació per l’explotació i la gestió del servei, els imports següents:


Base màxima servei d’abastament d’aigua .......... 740.000,00 € i la repercussió de 74.000,00 €
d'IVA (10%) totalitzant la quantitat de 814.000,00€ ( IVA inclós)



Cobrament taxes clavegueram ..........19.000,00 € i la repercussió de 3.990,00 € d'IVA (21%)
totalitzant la quantitat de 22.990,00 € (IVA inclòs)



Servei de manteniment de comptadors i escomeses...............128.000,00 € i la repercussió de
26.880,00 € d'IVA (21%) totalitzant la quantitat de 154.880,00 € (IVA inclòs).
Aquest concepte inclourà la neteja de canonades prevista en la clàusula 3.10 del PPT.

Cal tenir en compte també altres aspectes computables especificats en la clàusula 17a.
L’oferta econòmica que presenti el licitador no podrà superar aquestes quantitats i s’expressarà en
euros/any d’acord amb les dades de la clàusula 17a.
El valor estimat del contracte és de 1.774.000 € (sense IVA, tenint en compte possibles pròrrogues i
modificacions).
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14a Aptitud per contractar
L’empresa contractista haurà de complir els requisits següents:
a) Ser persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, la finalitat o l’activitat de les quals
tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o
regles fundacionals o s’acreditin degudament i disposin d’una organització amb elements personals
i materials suficients per a la deguda execució del contracte.
b) Tenir plena capacitat d’obrar i no estar incursa en les prohibicions contingudes a l’article 65i
següents dela Llei 9/2017 i que les persones físiques i els administradors de les persones jurídiques
no estiguin incursos en els supòsits previstos a la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre
incompatibilitats d’alts càrrecs, ni en els de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.
c) Acreditar, en el cas que l’adjudicatari estigui subjecte a la Llei 53/1984, de 26 de desembre i amb
caràcter previ a l’adjudicació del contracte, que gaudeix de la corresponent compatibilitat, com
també la seva submissió a la normativa d’incompatibilitat vigent en el moment de la contractació.
Les empreses estrangeres no comunitàries, a més, hauran de presentar la documentació que
estableix l’article 68 de la Llei 9/2017.
d) Disposar de suficient solvència econòmica i financera per a l'execució del contracte.
15a Solvència i classificació
No s'escau l'exigència de classificació.
1) La solvència econòmica i financera dels licitadors s'acreditarà mitjançant la presentació de tots i
cada un dels següents documents:
a) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, del volum de negocis en l'àmbit
d'activitats corresponent a l’objecte d’aquest contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la
mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis, que acreditin una xifra de
negocis global de l'empresa que sigui igual o superior a 2.000.000,00€ anuals (Dos milions
d’euros).
b) Declaracions apropiades exclusivament referides al licitador, expedides per entitats financeres
legalment establertes a l’estat espanyol.
Pel que fa als licitadors que concorrin amb unió temporal d’empreses, s’entendrà que s’acompleix
aquest requisit si s’acredita que almenys una de les que conformen l’agrupació posseeix la
solvència econòmica exigida, sempre i quan aquesta tingui una participació mínima d’un 25%.
2) Acreditar disposar de la solvència tècnica dels licitadors s’acreditarà mitjançant la presentació
de tots i cada un dels següents documents:
a) Certificats expedits a nom del licitador en què es detallen els principals serveis d’abastament
d’aigua potable, acreditatius de l’experiència mínima exigida d’estar prestant o haver prestat el
servei d’abastament d’aigua, durant un mínim de 5 anys en els últims 7 anys, de forma conjunta o
separada, individualment o en empresa de capital mixt, o en unió d’empreses en al menys dos
municipis amb un número d’abonats al servei d’aigua de més de 10.000 abonats en cada municipi.
Els certificats aniran expedits o visats per l'òrgan competent, inclouran la identificació del
municipi, el seu nombre d'habitants, número d’abonats al servei d’aigua, la data d'inici i, si s'escau,
de finalització del contracte i la facturació anual i s'hi farà constar que en l’expedient tramitat a
aquest efecte no figura nota desfavorable del licitador en relació amb l'execució del contracte, o en
cas contrari les incidències observades.
b) Mitjans personals. S'haurà de disposar en plantilla del següent:
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- Un Cap de Servei amb formació tècnica (enginyer, enginyer tècnic o similar) amb
experiència demostrada amb una dedicació mínima del 20%.
- Un Responsable del Servei amb formació tècnica (tècnic de grau mig o equivalent)
amb experiència i solvència demostrables amb una dedicació mínima del 75%.
- Un Encarregat del Servei amb dedicació del 100%.
- El personal proposat pel licitador a la seva proposta de memòria organitzativa i en base al mínim
exigits.
c) Declaració sobre els efectius personals mitjans anuals de l’empresa, indicant, en el seu cas, grau
d’estabilitat en la utilització dels mateixos i la importància dels seus equips directius durant els tres
últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
d) Solvència tècnica mediambiental. Els licitadors hauran de demostrar la seva solvència tècnica
mediambiental; a tal efecte, hauran d’acreditar que disposen del registre EMAS, de la certificació ISO
14001 o d’altres certificacions equivalents o bé altres proves o mesures de gestió ambiental que
incloguin com a mínim la política ambiental aprovada per la direcció de l’empresa, l’assignació de
responsabilitats, els procediments relatius a la identificació d’aspectes ambientals significatius i
d’identificació dels requisits legals i les accions previstes de seguiment i control ambiental que aplica
en la prestació dels serveis objecte de licitació.
Pel que fa als licitadors que concorrin amb unió temporal d’empreses, s’entendrà que s’acompleix
aquests requisits si s’acredita que almenys una de les que conformen l’agrupació posseeix
l’experiència exigida, sempre i quan aquesta tingui una participació mínima d’un 25%.
e) Mitjans materials: S'haurà de disposar, com a mínim dels següent:
- 3 furgonetes
- un camió de caixa oberta PMA de 3.500 kg
Les empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar davant l’òrgan de contractació la seva
capacitat econòmica, financera i tècnica, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic,
juntament amb una declaració conforme no es troben classificades ni amb la classificació suspesa o
anul·lada.
Les empreses licitadores estrangeres no comunitàries hauran d’acreditar, a més de la seva solvència
econòmica, financera, tècnica i professional, tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació
d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que siguin inscrites al Registre Mercantil.
16a Presentació de proposicions. Termini i forma
La licitació s’anunciarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de L’Escala, a la qual es tindrà
accés a través de la pàgina Web: www.lescala.cat.
Les proposicions es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, carrer Pintor Joan Massanet,
núm. 34 amb codi postal 17130L’Escala, dins el termini de 35 dies a comptar des de la publicació de
l’anunci de licitació al BOP i al DOUE.
L’horari de presentació serà de 9.00h a 13:30 hores, de dilluns a divendres.
Si el darrer dia del termini de presentació fos un festiu a L’Escala, diumenge o dissabte, s’entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.
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També es podran presentar les ofertes per correu, sempre dins el termini establert; en aquest cas el
licitador haurà de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan
de contractació, el mateix dia, la remissió de l’oferta mitjançant correu electrònic a
contractacio@lescala.cat, tèlex, o telegrama dirigits al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
En cas que després de 10 dies naturals, des de la finalització del termini de presentació de
proposicions, no hagi arribat la proposició enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no
serà admesa en cap cas (article 80 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de contractes de les administracions públiques).
Les proposicions presentades i/o anunciades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut de la
totalitat de la documentació objecte del present procediment.
Cap licitador podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en unió temporal amb
d’altres si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar en més d’una unió temporal. En cas
de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest.
Les propostes dels interessats seran presentades en tres sobres tancats o lacrats i de la forma següent:
SOBRE NÚMERO 1: portarà la menció:Documentació administrativa per al contracte de “Gestió
del Servei Públic municipal d’abastament d’aigua potable de L’Escala” i haurà de contenir la
següent documentació:
- Document Europeu Únic de Contractació normalitzat (DEUC) d'acord amb el model a omplir que
apareix al perfil del contractant
SOBRE NÚMERO 2: portarà la menció:Documentació per a la valoració dels criteris que
depenguin d’un judici de valor per al contracte de “Gestió del Servei Públic municipal
d’abastament d’aigua potable de L’Escala”, presentada per………………............... amb la
signatura del licitador o persona que el representi i haurà de contenir la següent documentació:
Proposta Tècnica
Es presentarà una proposta tècnica del servei amb tota la documentació relacionada a la clàusula 6.1
del Plec de prescripcions tècniques, en la forma i extensió que en l’esmentada clàusula es determina.
Es presentarà amb la data i signatura.
EXCLUSIONS
La inclusió en els sobres núm. 1 o 3 de l’oferta econòmica, o de qualsevol altre document que formi
part de la proposició econòmica (corresponent al sobre núm. 3) o de qualsevol dada que pugui
permetre establir el preu ofertat, comportarà l’exclusió automàtica del licitador.
SOBRE NÚMERO 3: portarà la menció:Proposició econòmica per al contracte de “Gestió del
Servei Públic municipal d’abastament d’aigua potable de L’Escala”, presentada per ……....……..,
amb la signatura del licitador o persona que el representi, que contindrà:
a) L’oferta econòmica, de conformitat amb el model següent:
El Sr. /La Sra. ----------------------------------------------------- amb domicili a ---------------- carrer ------------------------------------------------ núm. -------- CP ---------- amb DNI núm. ---------------------- i email
--------------- (si actua en representació d’algú altre: com a apoderat de------------------------------- amb
domicili a ---------------------------- carrer ------------------------ CP --------- DNI/CIF núm. ---------------i email -------------) es compromet a prestar el servei de “Gestió del Servei Públic municipal
d’abastament d’aigua potable de L’Escala”, pel preu:
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Servei d’Abastament d’aigua
- Per la prestació del servei d’abastament d’aigua ................

.........................€/any

Servei de cobrament d’altres Taxes
- Total retribució anual .......................................................

.........................€/any

Servei manteniment comptadors i escomeses...........................................................€/any

Amb subjecció al Plec de condicions particulars i el de Prescripcions tècniques que consten a
l’expedient i que serveixen de base a la convocatòria, dels quals el licitador manifesta que coneix i
accepta incondicionalment les seves clàusules, a la Llei de contractes del sector públic, i al RGLCAP
ia aquest efecte fa constar tenir plena capacitat d’obrar i que reuneix els requisits de solvència tècnica
per subscriure el present contracte i les condicions exigides per a contractar amb l’administració, i
declarant que no està comprès en cap prohibició per a contractar conforme a l’article 71 i següentsde la
Llei 9/2017.
(Lloc, data i signatura)
b) Estudi econòmic
Es presentarà un estudi econòmic de l’oferta realitzada de conformitat amb el model establert a
l’annex 2 d’aquest Plec, amb la data i signatura.
17a Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’atendrà als criteris següents (fins a 100 punts).
a) Criteris avaluables de forma automàtica: Proposició econòmica més avantatjosa fins a un
màxim de 81 punts.
a.1) Preu de prestació del servei d'abastament d'aigua potable (fins a 67 punts). Es valorarà el
preu anual dels servei:
Prestació del servei d'abastament d'aigua
- Preu unitari ........................€/m3 facturat
Total retribució anual.......................€/any
* Es calcularà d'acord amb el supòsit que es detalla en l'apartat 17.a.4) del present.
Es valorarà a través de la següent formula:
67 punts x B / X
On : B= oferta més baixa (retribució anual)
X = oferta que es valora (retribució anual)

a.2) Preu pel servei de manteniment d'escomeses i comptadors (fins a 12 punts). Es valorarà el
preu anual del servei, a través de la següent formula:
12 punts x B / X
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On : B= oferta més baixa (retribució anual)
X = oferta que es valora (retribució anual)
* En el supòsit de la clàusula 17a.4) s'estableix una aproximació dels comptadors existents i aquesta es
mantindrà fixa durant la vigència del contracte. L'oferta econòmica no es podrà veure alterada en cas
de canvis en el nombre total.
a.3) Preu pel servei de cobrament de taxa de clavegueram (fins a 2 punts). Es valorarà el preu
anual del servei.
Pel servei de cobrament de taxa de clavegueram
- Percentatge.......................................%
Total retribució anual.......................€/any
Es valorarà a través de la següent formula:
2 punts x B / X
On : B= oferta més baixa (retribució anual)
X = oferta que es valora (retribució anual)
* El percentatge màxim serà del 2% sobre la recaptació anual de la taxa de clavegueram d'acord amb
les dades del supòsit de la clàusula 17.a.4). Les ofertes es valoraran a la baixa. S'exclourà tota oferta
que superi el percentatge màxim previst.
a.4) Supòsit
El càlcul de les retribucions anuals s’efectuarà segons el següent supòsit:


Volum a facturar a abonats ............................



Nombre abonats amb comptador ......

Domèstic:
Industrial:



Altes
...........................................................

anuals



Rendiment econòmic de la xarxa d’abastament
d’aigua (suposat) ....................................................

2.500.000 m3/any
14.700 abonats
1.100 abonats
20 abonats

70%

 Recaptació anual de la taxa de clavegueram ..........950.000,00€/any
NOTES:
Les propostes que no s’ajustin als supòsits anteriors seran automàticament desestimades.
Les dades dels supòsits anteriors són a efectes del càlcul de la retribució anual, de forma que tots els
licitadors parteixin del mateix supòsit.
La retribució real serà la que resulti dels cabals, nombre d’abonats, etc., que realment resultin de cada
exercici.
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En tots els casos, el preu es valorarà sense IVA, sens perjudici que s'hagi d'indicar expressament la
partida d'IVA a part.

b) Criteris avaluables que depenen d’un judici de valor (fins a 19 punts)
Memòria per a la millora de la prestació del servei.
Les empreses hauran de presentar un projecte complert d’organització dels serveis estructurat per
capítols en base als criteris de puntuació que es detallen en aquest apartat. Aquesta documentació no
podrà sobrepassar de 40 pàgines en format A-4 i 5 pàgines A-3.
Es valorarà, entre altres, la claredat, coherència interna de la proposta, solucions aportades,
racionalitat, característiques mediambientals i justificació del compliment dels compromisos oferts en
cada un dels documents.
En base a aquesta informació, s’analitzaran el conjunt d’avantatges previstos per cada oferta i es
procedirà a la seva valoració.
S’entendrà per “avantatges”, aquelles solucions, plantejaments, organització de recursos (materials i/o
humans ), dedicacions, temporalitats, tecnologies, etc. que representin una proposta que tècnicament
avali una millor garantía en la qualitat del servei de manteniment. Es considerarà la idoneïtat,
quantitat, qualitat, i disponibilitat dels recursos humans, materials i de maquinària amb la corresponent
justificació d’adequació, coherència i adaptabilitat al municipi d’aquests recursos.
Per a la valoració es tindran en compte els següents criteris de puntuació:
b.1)- Recursos humans i programa de treball (fins a 4 punts).
La proposta haurà de definir suficientment l’organigrama de treball, concretant el nombre total
d’operaris que es posen a disposició del servei, les categories professionals, els horaris de treball , i el
nombre total d’hores mensuals i anuals. Es valorarà en funció del nombre d’efectius, suficiència i
idoneïtat dels mitjans humans oferts.
b.2- Recursos materials, equips de maquinària i mitjans auxiliars que es posen a disposició del servei
(fins a 4 punts)
La proposta haurà de definir de manera detallada el nombre de vehicles i altres mitjans materials
(estocs de reposició de materials, equips auxiliars, etc.) així com les seves característiques tècniques,
que es posen a disposició del servei. Es valorarà el nombre, suficiència, antiguitat, millores
ambientals i la idoneïtat d’aquests equips per a la prestació del servei.
b.3- Proposta organitzativa del servei (fins a 5 punts)
La proposta organitzativa haurà de definir suficientment el programa de manteniment previst, de
manera que combinant els mitjans humans i materials oferts en els apartats anteriors es garanteixi
una òptima qualitat del servei. Caldrà concretar la disponibilitat horària dels equips, els programes i
protocols d’actuació, tant pels treballs de manteniment ordinaris com per resoldre les possibles
avaries o incidències durant tot l’any , tant en dies laborables com festius, i durant les 24 hores .
També caldrà definir les propostes organitzatives de la resta de serveis que son objecte d’aquesta
licitació .
b.4- Pla de millores de l’eficiència hidràulica del servei. (fins a 2 punts).
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Es valorarà l’aportació d’un pla de millores de l’eficiència hidràulica de la xarxa que determini els
punts crítics d’aquesta i formuli les corresponents propostes de millora.
b.5- Pla de millora de la qualitat de l'aigua de la xarxa.(fins a 2 punts)
Es valorarà l’aportació d’un pla de millores destinades a garantir una millor qualitat de l’aigua i dels
sistemes de cloració.
b.6- Pla de millora del control sanitari (fins a 1 punts).
Es valorarà l’elaboració d’un pla de control sanitari que garanteixi i millori els controls mínims
exigibles per la normativa vigent .
b.7- Proposta d’informació i d’atenció a l’usuari i a l’Ajuntament (fins a 1 punts).
Es valoraran les propostes en funció d’un major nombre d’hores d’atenció al públic i del calendari
anual de servei i les propostes de qualitat del servei d’atenció a l’usuari. També es valoraran
especialment les ofertes que incorporin un protocol de comunicació amb els usuaris del servei
d’abastament d’aigua per advertir-los dels consums sensiblement superiors a la mitjana o bé que
augmentin el seu consum considerablement respecte dels anys anteriors.
En cas d’empat s’estableix la preferència a favor de l’empresa que en el moment d’acreditar la seva
solvència tècnica, tingui en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2
per cent i així ho hagi acreditat.
18a Obertura de pliques
1) La data i el lloc de l’obertura de pliques serà la que s’estableixi i que serà comunicada als
licitadors, mitjançant la seva publicació al Perfil de Contractant.
2) L’acte d’obertura de les proposicions tindrà lloc a l'Ajuntament.

3) El dia assenyalat per a l’obertura de les proposicions i, prèviament a l’acte públic, es procedirà a la
qualificació de la documentació presentada en temps i forma. Si la Mesa observa defectes
materials en la documentació presentada podrà concedir, si ho estima convenient, un termini de
tres dies hàbils perquè el licitador esmeni l’error.
4) En la data establerta i en acte públic, es procedirà a l’obertura del sobre núm.2 i es procedirà a
l’examen i valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor. Un cop valorats aquests criteris
la Mesa de contractació en acte públic procedirà a l’obertura del sobre núm. 3. Previ examen i
valoració d’aquests criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, la Mesa de Contractació
formularà proposta de contractació, si bé abans podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri
precisos.
Previ informe tècnic s’identificarà com a oferta desproporcionada o amb valors anormals, aquelles
que:
- Els mitjans personals, tècnics i materials inclosos en l’oferta siguin manifestament
insuficients, en relació amb el preu, per poder prestar el servei amb els requisits de qualitat
necessaris
- El preu ofert, en relació a les altres ofertes presentades, sigui inadequat pel servei que es
demana
- L’experiència demostrada (no per l’interessat, sinó per referències externes, no sigui
l’adient pels serveis concursants)
En aquests casos s’iniciarà el procediment previst a l’apartat 3r de l’article 149 dela Llei 9/2017 i
resoldrà segons l’apartat 4art del mateix article.
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No s’estableix cap percentatge de baixa respecte a la mitja de les ofertes presentades, ni respecte
de la immediatament superior, (pel que fa al preu ofertat) per poder considerar una o varies
ofertes com a temeràries.
5) La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant l’Ajuntament. No
obstant això, en el supòsit que l’òrgan de contractació no adjudiqués el contracte d’acord amb la
proposta formulada, haurà de motivar la seva decisió.
19a Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà presidida per un membre de la corporació o un funcionari d’aquesta i
ha d’actuar com a secretari un funcionari de la corporació. N’han de formar part, almenys, quatre
vocals, entre els quals hi ha d’estar el secretari o, en el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda
la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor, així com aquells altres que es designin per l’òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o el personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes d’aquesta.
La composició de la Mesa serà publicada al Perfil del Contractant.
20a Adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació, o el que ho tingui delegat, a la vista de l’informe proposta formulat per la
Mesa de Contractació, requerirà al licitador proposat, perquè dins del termini de 10 dies hàbils,
presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, certificat de la companyia d’assegurances de les condicions de
l’assegurança de responsabilitat, alta de l’IAE i copia de l’últim rebut (si l’empresa estigués obligada)
i qualsevol altra documentació acreditativa de la seva aptitud per a contractar, o de l’efectiva
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, i que li
reclami l’òrgan de contractació, així com constituir la garantia definitiva en qualsevol de les formes
previstes a l’article 108 de la Llei 9/2017.
En el supòsit que el licitador proposat no presentés la documentació requerida o no constituís la fiança
en termini, s’entendrà que ha retirat la seva oferta amb pèrdua de la garantia provisional dipositada i es
requerirà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre que hagin quedat classificades les
ofertes.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà a tots els licitadors i candidats i es publicarà simultàniament
en el Perfil del Contractant.
21a Formalització del contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà un cop transcorregut els 15 dies
hàbils següents a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
Es donarà publicitat de la formalització del contracte mitjançant la publicació en el Perfil del
Contractant.
CAPÍTOL IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
22a Inici de la prestació
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Una vegada formalitzat el contracte i complertes la resta de les obligacions prèvies previstes en aquest
plec de condicions, el representant de l’empresa adjudicatària i el responsable del contracte,
formalitzaran l’acta d’inici de la prestació del servei que és objecte del contracte.
La data prevista per a l’inici de la prestació del servei serà l’establerta en el contracte.
Durant el primer mes d’execució del contracte s’efectuarà una auditoria tècnica per comprovar l’estat
de les instal·lacions del servei.
L’auditoria serà realitzada i signada pel representant de l’arrendatari del servei anterior, l’equip tècnic
que designi l’Ajuntament i el nou adjudicatari del servei. En cas que l’adjudicatari entrant i sortint
sigui el mateix, l’auditoria es realitzarà igualment.
Quan finalitzi el contracte, les instal·lacions de l’abastament retornaran a l’Ajuntament de l’Escala en
perfecte estat de funcionament. Amb aquesta finalitat, tres mesos abans de la finalització del contracte,
l’Ajuntament designarà un Interventor Tècnic, que vigilarà la conservació de les obres i instal·lacions,
i informarà a la Corporació sobre les reparacions i reposicions necessàries per tal de mantenir-les en
les condicions previstes.
23a Responsable del contracte
L’Ajuntament de L’Escala designarà un responsable del contracte al qual li correspondran les funcions
de supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat de
què la prestació pactada es realitzi correctament.
Per part de l’empresa adjudicatària, s’haurà de designar un responsable que actuï com a interlocutor
davant l’Ajuntament de L’Escala.
24a Execució del contracte
L'adjudicatari s'obliga a l'execució del contracte amb estricte compliment de les condicions recollides
en aquest plec, en el de prescripcions tècniques i documentació que ho complementa, així com de
quantes disposicions estiguin vigents a cada moment, en matèria de contractació municipal,
comprometent-se a aportar els mitjans i elements necessaris per portar el mateix a bon terme i a
realitzar quantes gestions siguin necessàries per a això.
La gestió dels serveis objecte del contracte: abastament domiciliari d'aigua potable, implica la
realització de les prestacions i obres assenyalats en el PPT, en els termes i condicions que en ell
s'estableixen.
La gestió integral dels serveis encomanats ha de ser realitzada total i directament per l’adjudicatari. No
obstant això, previ coneixement i aprovació de l'Ajuntament de L’Escala, podrà aquell concertar amb
tercers la gestió de prestacions accessòries, sent, en aquest cas, l’adjudicatari únic responsable davant
l'Administració titular.
25a Utilització de la via pública i condicions
L'Ajuntament concedeix a l’adjudicatari el dret d'utilitzar la via pública, per situar les conduccions i
realitzar les intervencions i reparacions oportunes, destinades a la distribució d'aigua potable tenint en
compte el que disposen les ordenances municipals i de manera especial referent a la reposició del
paviment, exceptuant els tributs que poguessin correspondre, dels quals l’adjudicatari estarà exempt a
l'ésser de propietat municipal i actuar com a mandatari de l'Ajuntament. En qualsevol cas,
l’adjudicatari deixarà en perfecte estat la via pública després de l'actuació.
26a Drets de les parts
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El contracte s’executarà amb subjecció a allò que s’estableix en les clàusules i en els plecs, i d’acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.
1. L’Ajuntament de L’Escala ostenta els següents drets i potestats en la prestació del servei:
 El servei concedit continuarà ostentant en tot moment la qualificació de servei públic de
l'Ajuntament de L’Escala.
 L'Ajuntament de L’Escala podrà ordenar discrecionalment, com ho podria disposar si gestionés
directament el servei, les modificacions no essencials en el contracte que aconsellés l'interès
públic.
 Fiscalitzar el servei prestat. A aquest efecte, l’Ajuntament pot inspeccionar el servei i la
documentació relacionada amb l’objecte del servei, així com dictar ordres per mantenir o restablir
la prestació corresponent.
 Disposar gratuïtament de tota l’aigua necessària pel consum de tots els edificis i les instal·lacions
municipals gestionats de forma directa, a càrrec de l’adjudicatari, fins a un volum màxim de
l’equivalent al 6% dels cabals facturats als abonats.
 Atorgar llicència d’obres per executar les obres incloses en el contracte o les de manteniment del
servei, i rebre la informació de les obres que per urgent motivació s’haguessin de realitzar,
verificant la seva correcta execució.
 Aprovar els preus unitaris dels serveis d’aigua no tarifaris, d’acord amb la normativa vigent en
cada moment.
 Controlar els cabals i consums mitjançant l’informe directe de l’adjudicatari o bé amb la
instal·lació de comptadors en els llocs que es determinin.
 Inspeccionar i aprovar l’informe amb caràcter anual de gestió que haurà de presentar
l’adjudicatari.
 Imposar, en cas de necessitat, el règim de gestió de situacions excepcionals a establir, previ
informe de l’adjudicatari.
 Efectuar les anàlisis i/o verificacions pertinents i disposar el que convingui per tal que es
corregeixin les deficiències observades, sense perjudici de les competències d’altres organismes
en la matèria.
 Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en què no ho presti o no el pogués
prestar el contractista, per circumstàncies imputables o no al mateix.
 Imposar a l’adjudicatari les penalitats que corresponguin en els supòsits d'incompliment.
 Suprimir aquesta forma de prestació del servei per raons d’interès públic degudament justificades
amb abonament d’indemnització a l’adjudicatari.
 Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes en l’ordenament jurídic.
2.





L’empresa adjudicatària té els següents DRETS:
Percebre la retribució corresponent a la prestació dels serveis.
Ser indemnitzada en cas de resolució anticipada per causes no imputables al contractista.
A la utilització de la via pública i la zona de domini públic precisos per a la prestació del servei.
Obtenir de l’Ajuntament la protecció necessària per poder prestar el servei degudament.

27a Obligacions de l’empresa adjudicatària
Són obligacions de l’empresa adjudicatària les següents:
1) Obligacions generals:
a. Seran a càrrec del contractista les despeses derivades dels anuncis de licitació així com les
derivades de la formalització del contracte i de qualsevol altre que resulti d’aplicació, segons les
disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin, fins a un màxim de
2.000,00€ (Dos mil euros).
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b. D’acord amb l’establert a l’article 133de la Llei 9/2017, l’adjudicatari es compromet a la més
estricta i absoluta confidencialitat i reserva sobre la informació a la qual tingui accés i
coneixement en virtut de l’execució del contracte i, en especial, sobre les dades de caràcter
personal, que no pot copiar ni utilitzar per una finalitat diferent a la prevista en aquest Plec i que
ha de retornar o destruir totalment a la finalització del contracte.
c. el contractista vindrà obligat a formalitzar un inventari detallat dels béns i instal·lacions que es
posen a la seva disposició, amb indicació del seu estat de conservació.
d. L’empresa adjudicatària està obligada a subscriure al seu càrrec amb una companyia de
reconeguda solvència inscrita en el Registre corresponent, les assegurances necessàries que
cobreixin les seves responsabilitats per l'execució del present contracte, així com els danys que
poguessin ser ocasionats a tercers, a les pròpies instal·lacions municipals i a l'Administració
contractant. L'import mínim en la pòlissa de responsabilitat civil serà de 3.000.000,00€ (Tres
milions d'euros), i de 600.000,00€ (Sis-cents mil euros) per sinistre.
L'import de la quantitat assenyalada en la pòlissa d'assegurances per cobrir les responsabilitats
derivades de la prestació dels serveis s'actualitzarà per l'adjudicatari cada quatre anys, (si s’arribés
a aquesta data) conforme a la variació de l'Índex de Preus al Consum experimentada en els quatre
anys anteriors a l'actualització.
Aquesta pòlissa haurà de romandre vigent al llarg de tota la durada del contracte, venint obligat
l’adjudicatari a lliurar còpia de la mateixa i dels successius rebuts del pagament a l’Ajuntament.
L'Administració es reserva la facultat de comprovar la suficiència de la referida pòlissa, podent
prendre les mesures preventives que estimi pertinents en cas que estimi insuficient la garantia.
L'Ajuntament es reserva expressament el dret al retorn contra el contractista, mitjançant les
accions legals procedents en tots aquells casos en què se li declari responsable com a conseqüència
dels actes derivats del funcionament normal o anormal dels serveis compresos en el contracte.
e. Prestar els serveis d’acord amb les condicions d’aquest Plec de clàusules administratives
particulars, de Plec de prescripcions tècniques particulars i el projecte tècnic i d’organització
presentat per l’adjudicatari en la seva oferta, mitjançant una organització adequada, i dotant-lo
dels mitjans personals i materials necessaris per a una prestació òptima del servei.
f.

Complir les obligacions de caràcter laboral i de la Seguretat Social respecte al personal que destini
a aquest servei, i que dependrà exclusivament de l’adjudicatari i no tindrà relació laboral ni
administrativa, o de qualsevol altra classe, amb l’Ajuntament de L’Escala.

g. Exercir el servei per si mateix, amb prohibició de cedir-lo o traspassar-lo a tercers, llevat que hi
hagi autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de L’Escala, que només ho podrà autoritzar en
les circumstàncies assenyalades en la normativa sobre contractació.
h. Indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència del funcionament del
servei, llevat dels actes realitzats per complir una ordre directa imposada per l’Ajuntament de
L’Escala amb caràcter ineludible.
i.

Fer-se càrrec de tots els tributs i els ingressos de dret públic que gravin el contracte, la
formalització del seu atorgament i l’activitat concedida, inclòs l’IVA; així com les despeses de
subministraments i serveis i totes aquelles altres que originin les obres, instal·lacions i la
subsegüent explotació i conservació del servei.

j.

Indemnitzar l’Ajuntament de L’Escala pels danys i perjudicis derivats del servei que es deixi de
prestar, per raons no justificades.

k. Assumir la responsabilitat civil, penal i administrativa, tant davant de l’Ajuntament de L’Escala
com davant de tercers pels danys i perjudicis causats per l’adjudicatari del servei i/o pel seu
personal.
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l.

El contractista nomenarà un responsable del servei que periòdicament mantindrà reunions de
treball i informatives amb la persona responsable de supervisar el servei per part de l’Ajuntament
de L’Escala. Aquesta persona serà l’interlocutor amb l’Ajuntament.

m. Tenir cura que tot el personal que presta el servei i que tingui atenció al públic vagi uniformat, a
càrrec de l'empresa, i presenti un aspecte correcte d'higiene personal.
n. Al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria laboral, de seguretat social
i de seguretat i salut en el treball. L’adjudicatari és responsable davant la Llei de qualsevol
accident del seu personal, per la qual cosa i en compliment de les disposicions vigents, tindrà
degudament assegurats tots els treballadors que intervinguin en els treballs objecte del contracte.
Així mateix en matèria de prevenció de riscos laborals, l’adjudicatari haurà de presentar en el
termini màxim de sis mesos comptats a partir de la data d’inici de la prestació del Servei (o en un
termini inferior si així resultés de l’oferta de l’adjudicatari), un certificat emès per una auditora
homologada de riscos laborals conforme el servei d’abastament i de clavegueram de L’Escala,
gestionat per l’adjudicatari ha superat amb èxit l'auditoria a la qual fa referència el capítol V del
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de Prevenció de
Riscos Laborals.
p. Disposar d'un laboratori acreditat segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, en el qual es pugui
realitzar l'anàlisi de tots els paràmetres als quals fa referència l'Annex IV del Reial Decret
140/2003, en instal·lacions pròpies o subcontractades.
q. Prestar el servei de forma ininterrompuda tots els dies, i disposar d’un servei d’atenció d’avaries
24 hores al dia. A tal efecte haurà de disposar d’un local, d’una persona i d’un telèfon de contacte
per tal de resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en la prestació del servei, així com
atendre personalment als seus usuaris.
r.

Obligació de disposar d’oficina propera al nucli urbà de L’Escala amb les característiques i horari
d’atenció que, com mínim, s’estableixen en el PPT. (Veure clàusula 2.13 del PPT).

s. Reparar amb celeritat les avaries que es produeixin en els diferents elements del sistema
d'abastament i xarxa de distribució. El temps d’obertura de rases a la via pública serà el mínim
imprescindible per a efectuar la reparació, i el paviment i elements afectats s’hauran de deixar en
perfecte estat un cop acabada la mateixa.
t.

Gestionar la liquidació i recaptació dels import del subministrament d’aigua i clavegueram i altres
tributs que siguin aplicables, d’acord amb les tarifes vigents i en la forma i terminis que
s’estableixen en aquest plec.

u. Realitzar al seu càrrec cada any del contracte, campanyes divulgatives dirigides als usuaris sobre
un bon us del servei i de foment de l’estalvi de l’aigua, amb edició de fulletons.
v. A sotmetre al sistema de control acreditatiu de la recaptació, que l'Ajuntament pugui establir.
w. A disposar de llibres o fulls de reclamacions a disposició dels usuaris.
x. A portar separada la comptabilitat del contracte de la de la resta de les seves activitats comercials i
mercantils.
y. En la seva condició d’entitat subministradora, el contractista es farà càrrec dels cànons i de les
obligacions formals establertes per l’Agència Catalana de l'Aigua i regulades pel Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya, ja sigui per l’ús de l’aigua per l’abastament a tercers o en la seva qualitat de substitut
del contribuent.
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z. Les establertes en el PPT.

1.1) Condicions especials d'execució
a. Liquidació dels ingressos a l'Ajuntament. Dins del mes següent a la finalització de cada trimestre
natural, l’adjudicatari presentarà un compte de liquidació segons el model i dades que estableixi
l’Ajuntament, en el que figuraran la totalitat dels imports facturats per cada un dels tributs incorporats
al rebut, amb separació dels diferents períodes de liquidació a què corresponguin i la seva retribució
que pels mateixos corresponent a l’adjudicatari i a l’Ajuntament.
La liquidació inclourà els ingressos per prestació del servei d’abastament d’aigua i taxa de recollida de
clavegueram.
b. Recaptació de voluntari de la taxa de clavegueram. L’adjudicatari, com a tasca addicional, inclourà
dins del rebut per a la prestació dels serveis d’abastament d’aigua, la taxa a percebre per l’Ajuntament
en concepte de clavegueram. Els imports a incloure en el rebut a cada abonat per dita taxa seran els
que l’Ajuntament de L’Escala tingui aprovats en cada moment, degudament recollits a les Ordenances
Fiscals vigents al municipi. Com a contraprestació per a la gestió de les tasques de cobrament en
voluntari de la taxa, el licitador percebrà la quantitat que resulti de la plica presentada.
El licitador inclourà en les liquidacions trimestrals especificades el producte resultant del cobrament
en voluntari de la taxa de clavegueram

c. D'acord amb l'article 202 LCSP s'estableix com a condició especial d'execució : la garantia per la
incorporació de la dona en la prestació dels serveis municipals, motiu pel qual caldrà assegurar un
percentatge el més equitatiu possible d’homes i dones, tant en número de personal com en proporció
de personal entre categories laborals.
2. Mitjans adscrits a l'execució del contracte
2.1 Mitjans humans:
a. L’adjudicatari amb efectes a la data d’inici del servei, té l’obligació de subrogar-se, i en els termes
establerts en l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, d'aquells treballadors que constin en la
relació que s'uneix com a Annex a aquest plec i, en cas que l'Ajuntament ho determini, de
qualsevol altre treballador al que li fos judicialment reconegut tal dret. A aquest efecte, s'adjunta
com Annex la informació complementària sobre les condicions dels contractes dels treballadors,
que permetrà l'avaluació dels costos laborals a la qual es refereix l'article 129 dela Llei 9/2017.
a.1) L’adjudicatari haurà d’aportar el personal necessari per a l’adequada i eficaç prestació del
servei, i aniran al seu càrrec totes les obligacions laborals i de Seguretat Social relacionades amb
aquest personal.
a.2) Les baixes, permisos i absències del personal, i les vacances anuals de la plantilla hauran de
cobrir-se amb personal suplent a càrrec del contractista, de manera que la prestació del servei no
quedi perjudicada per quedar reduïda la dotació de personal adscrit al servei.
a.3) L’empresa adjudicatària, en la seva condició d’empresa, serà l’única responsable davant del
personal adscrit al servei contractat del compliment de la legislació que regula les relacions
laborals, la Seguretat Social i també, del conveni col·lectiu que correspongui.
a.4) L’Ajuntament no tindrà cap relació jurídica, laboral o de qualsevol altra classe, essent
d’exclusiu compte d’aquest totes les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que puguin
derivar-se d’aquest contracte de la gestió de servei públic.
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a.5) L’empresa adjudicatària té l’obligació ineludible de pagar al personal adscrit al servei la
retribució laboral total que correspongui. L’endarreriment en l’abonament de les retribucions
salarials constituirà una infracció de l’adjudicatari.
a.6) L’empresa adjudicatària estarà obligada a facilitar la relació de personal destinat al servei per
a cada tasca concreta als efectes d’identificació i comunicació.
a.7) L’empresa contractista haurà d’estar en tot moment al corrent del pagament de les quotes a la
Seguretat Social. A aquests efectes l’Ajuntament de L’Escala podrà requerir-la, perquè aporti
còpia dels butlletins de cotització (TC1 i TC2).
a.8) L’empresa adjudicatària facilitarà, en el moment d’iniciar la prestació del servei la relació dels
treballadors que realitzaran el servei, com el moviment d’altes i baixes que es vagin produint, tot
això a efectes que l’Ajuntament de L’Escala pugui identificar al personal.
a.9) Cada modificació dels treballadors que es produeixi, haurà de ser notificada a l’Ajuntament,
juntament amb còpia de l’alta de la Seguretat Social.
a.10) Caldrà especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o
modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.
b) L’adjudicatari atendrà la correcta prestació dels serveis emprant per a això el personal tècnic,
administratiu, operaris, etc., precisos a cada moment, venint obligat a mantenir el personal mínim així
el que hagi aportat com a millores i justificat en la seva oferta. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de
comunicar a l'Ajuntament la plantilla i relació de llocs de treballs adscrits als serveis, a l'inici del
contracte, conforme a la seva oferta.
b.1) Els licitadors acompanyaran en les Memòries de gestió dels serveis, proposta detallada de les
previsions de plantilla i relació de llocs de treball que es comprometen a mantenir durant la vigència
del contracte, amb expressió de les seves característiques essencials.
b.2) No tindrà cap relació jurídica, laboral o de qualsevol altra índole, l’Ajuntament amb el personal
de l'adjudicatari ni durant la vigència del contracte ni al final del mateix, sent del seu compte totes les
obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que naixessin amb motiu d'aquest contracte.
b.3) El contractista assumirà, quant a les seves obligacions com a empresari, totes les derivades de les
lleis laborals vigents a cada moment.
b.4) Tot el personal haurà d'estar donat d'alta en la Seguretat Social i tenir assegurança d'accidents,
estant al corrent en el pagament de les corresponents quotes.
b.5) Així mateix tot el personal haurà d'estar perfectament identificat, havent de proposar el licitador
en la seva oferta el sistema d'identificació i uniforme que estimi més convenients.
b.6) Els licitadors hauran d'indicar en les seves ofertes els criteris d'actuació per als aspectes
relacionats amb la formació del personal, seguretat i salut, i qualsevol un altre que es consideri
convenient.
2.2 Mitjans materials:
a. Durant el període contractual, seran per compte de l’adjudicatari la totalitat de les despeses
d'adquisició i reposició dels mitjans materials adscrits als serveis; així com les despeses necessàries
per a la seva conservació, manteniment i explotació.
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a.1) Els licitadors faran constar en les seves ofertes expressa i detalladament els mitjans materials que
decideixin adscriure als serveis com a millora, sense perjudici de la solvència exigida, tenint en
compte que hauran de preveure els suficients de reserva per suplir les incidències que poguessin
sorgir, i perquè en cap concepte s'entorpeixi la marxa normal dels treballs o serveis.
a.2) L'Ajuntament entendrà que els mitjans proposats han estat considerats pel licitador com a
suficients per a la realització dels serveis i, de no resultar així, l'adjudicatari haurà d'adquirir al seu risc
i ventura, el precís per a la seva correcta prestació, estant igualment obligat a la reposició del mateix.
a.3) L'adjudicatari es compromet, així mateix, a disposar de les instal·lacions precises per a l'adequada
prestació dels serveis, en els termes establerts en el PPT.
a.4)Les despeses d'equipament, així com de forma general tots els derivats de l'explotació, consums
d’energía elèctrica dels sistemes d’extracció i bombament i el manteniment de les instal·lacions, seran
per compte de l’adjudicatari; havent de reflectir-se en l'oferta els programes de conservació de les
mateixes.
28a Control i inspecció
En les visites d'inspecció l’adjudicatari facilitarà l'accés al responsable nomenat per l'Ajuntament a les
oficines, instal·lacions i obres i l'examen de documents, que, en general, estigui obligat aquell a portar.
Així mateix, l’adjudicatari vindrà obligat a acreditar davant l'Ajuntament, si així li requereix, el
compliment de les seves obligacions fiscals, laborals i amb la Seguretat Social.
29a Incompliments
El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció a aquest Plec i al Plec de
prescripcions tècniques aprovats per l’òrgan de contractació, i d’acord amb les instruccions que per a
la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.
Per incompliment defectuós de les obligacions de l’adjudicatari i de conformitat amb el que estableix
l’article 192 de la Llei 9/2017, s’estableixen:
1. Incompliments lleus:
a. Seran incompliment lleus, els actes o omissions imputables a l’adjudicatari, que suposin
deficiències en el normal desenvolupament de la prestació del Servei però no afectin
desfavorablement la qualitat, quantitat o temps en la prestació del mateix ni siguin degudes a
actuacions doloses, així com tampoc posin en perill persones o coses, ni redueixin la vida
econòmica dels components de les instal·lacions.
b. No atendre als requeriments de presència del Responsable de Servei, dins d’un termini prudencial,
davant del responsable de l’Ajuntament.
2. Incompliments greus:
a. Reincidència en tres o més incompliments lleus que siguin de la mateixa naturalesa.
b. Els incompliments en la prestació del Servei que el pertorbin o l'alterin greument en el volum o la
qualitat sense arribar a la paralització. En particular, tindran la consideració d’incompliment greus
l'obertura de rases amb molta anticipació a la realització dels treballs de reparació o manteniment,
o la dilació en el rebliment d'aquestes rases i reposició del paviment un cop efectuats els treballs
de reparació.
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c. La desobediència per part de l’adjudicatari de les disposicions de la Corporació sobre la
conservació de les instal·lacions quan posi en perill la prestació del Servei o la seguretat dels
usuaris.
d. La resistència de l’adjudicatari a realitzar reformes preceptives ordenades per la Corporació.
e. Les que causin lesions a la seguretat, la salubritat i els interessos legítims dels usuaris.
f.

Les que escurcin la vida útil de les instal·lacions o obres o redueixin el valor econòmic de les
mateixes.

g. Destinar les instal·lacions a usos diferents als específicament assenyalats en el present Plec sense
l'autorització de l'Ajuntament.
h. La no aportació dins el termini establert per a fer-ho del certificat acreditatiu de l'obtenció de la
ISO 9001:2000 per al servei del municipi de L’Escala.
i.

La no aportació dins el termini establert per a fer-ho del certificat acreditatiu d’haver superat amb
èxit l’auditoria de riscos laborals, a la qual es fa referència en el present Plec.

j.

El fet de no proporcionar a l’Ajuntament de L’Escala qualsevol informació o els informes de
seguiment, gestió i / o control sobre el servei, sense cap justificació.

3. Incompliments molt greus:
a. Les que provoquin pertorbacions reiterades o reincidents en el Servei.
b. No prestar el Servei de manera regular i continuada, llevat de causes de força major.
c. La cessió de l'execució de les obres o l'explotació del Servei per tercera persona, sense el
consentiment o autorització de l'Ajuntament.
d. No admetre als usuaris en els gaudiments del Servei, quan aquells reuneixin tots els requisits
necessaris per ser-ho.
e. La reincidència en infraccions greus.
f.

Abandonament del Servei.

g. Provocar l'aplicació o adopció d'una nova intervenció del Servei.
h. No tenir concertades o no estar al corrent de pagament de les pòlisses d'assegurances exigides.
i.

No donar d’alta a la Seguretat Social el personal que presti el servei contractat.

j.

No ingressar a l’Ajuntament dins el termini establert la recaptació obtinguda.

Les penalitats per incompliments greus o molt greus s’imposaran en virtut d’expedient instruït a
l’efecte, que s’incoaran per Resolució de l’Alcaldia, d’ofici o per denúncies rebudes de particulars o
d’altres administracions, i l’òrgan competent per a la seva resolució serà l’òrgan de contractació. En
tot cas es donarà audiència a l’adjudicatari per un termini mínim de deu dies.
Els incompliments lleus podran ser corregits sense necessitat d’instruir expedient, prèvia audiència de
l'adjudicatari.
30a Penalitats aplicables
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Les penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del Regidor promotor del
servei, les quals seran immediatament executives, i es faran efectives mitjançant deducció de les
quantitats que, en concepte de retribució s’hagin d’abonar a l’adjudicatari o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades retribucions.
Les quanties de les penalitats seran les següents:
- Per incompliment lleu: advertència o multa de 500,00€ fins a 1.000,00€.
- Per incompliment greu: multes de 1.000,01€ a 5.000,00€.
- Per incompliment molt greu: multes de 5.000,01€ a 20.000,00€, o la resolució del contracte amb
confiscació de la garantia.
Dins de cada tram les penalitats es graduaran en atenció a les conseqüències i intencionalitat de l'acció,
així com l'incompliment previ d'advertències i requeriments, nombre de beneficiaris afectats,
perjudicis causats, import dels beneficis obtinguts amb l'actuació il·lícita, caràcter permanent o
transitori de la infracció, gravetat dels fets i repercussió social dels mateixos.
L'import de les penalitats s'actualitzarà anualment el 5% i no exclou la indemnització de danys i
perjudicis a què pugui tenir dret l’Ajuntament, originats per l’incompliment del contractista.
Les penalitats per incompliments greus o molt greus s’imposaran en virtut d’expedient instruït a
l’efecte, que s’incoarà per Resolució de l’Alcaldia, d’ofici o per denúncies rebudes de particulars o
d’altres administracions, i l’òrgan competent per a la seva resolució serà l’òrgan de contractació. En
tot cas es donarà audiència a l’adjudicatari per un termini mínim de deu dies.
Els incompliments lleus podran ser corregits sense necessitat d’instruir expedient, prèvia audiència de
l'adjudicatari.
Tanmateix, l’Ajuntament podrà determinar la resolució del contracte quan l’empresa incorri en dos
incompliments greus, en el període de 6 mesos
La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà en tot cas la confiscació de la
garantia.
31a Responsabilitat
El contractista és responsable de la qualitat del servei, així com també de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Ajuntament de L’Escala o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats
o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
32a Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte
El contractista serà responsable, durant l'execució del contracte, de tots els danys i perjudicis directes
o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a
conseqüència dels actes, les omissions o negligències del personal a càrrec.
El contractista haurà de reparar les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats i haurà
de restablir les condicions primitives o compensar adequadament els danys i perjudicis causats,
d'acord amb la legislació vigent.
Serà a càrrec del contractista, conforme al que es disposa a l'article 196 dela Llei 9/2017 l'obligació
d'indemnitzar els danys esmentats que s'originin a tercers. Anirà igualment a càrrec seu, indemnitzar
els danys que s'originin a l'Ajuntament de L’Escala o al personal dependent d'aquesta institució, per
les mateixes causes i amb idèntiques excepcions que les que assenyala l'article esmentat.
33a Prerrogatives de l’Administració
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en laLlei 9/2017, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la resolució i els seus efectes.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les
modificacions necessàries per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes. L’exercici
d’aquesta prerrogativa requerirà que no s’afectin les condicions essencials del contracte, justificar la
seva necessitat en l’expedient, l’audiència al contractista i la seva formalització en document
administratiu.
Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la via
administrativa.
34a Subcontractació
L’empresa contractista només podrà concertar amb tercers la realització de prestacions accessòries, en
virtut del que estableix l'article 308 de la Llei 9/2017. Aquesta subcontractació es podrà efectuar
sempre que es compleixin els requisits que estableix l'article 215 de la Llei, quedant obligat al
compliment dels requisits o obligacions que estableix el mateix article.
La infracció de les condicions establertes en l’article 215 anteriorment esmentat per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc,
a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la
total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració. El coneixement que
l’Ajuntament de L’Escala tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal. En cap cas es pot concertar pel contractista
l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o compreses en alguns dels supòsits de l’article 71 dela Llei 9/2017.
El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord amb la
legislació laboral.
35a Transformació de l’empresa adjudicatària
Durant la vigència del contracte, les empreses adjudicatàries hauran de comunicar en el termini màxim
de cinc dies hàbils les modificacions que afectin les seves facultats per contractar amb l'Administració
relativa a qualsevol dels supòsits assenyalats en l'article 71 de la Llei 9/2017.
Quan la modificació comporti la transformació de l’empresa o l’eventual cessió o subrogació en el
contracte d’una nova entitat, l’empresa adjudicatària, als efectes del compliment d’allò recollit en
l’article 98 dela Llei 9/2017, haurà de presentar un escrit acompanyat dels documents que acreditin la
personalitat jurídica i capacitat d’obrar corresponents conjuntament, quan s’escaigui, amb l’acreditació
de solvència i compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En tot cas, la
modificació que suposi la transformació de l’empresa o l’eventual cessió o subrogació en el contracte
d’una nova entitat requerirà l’autorització prèvia expressa de l’òrgan de contractació i no produirà
efectes en tant aquesta autorització no es produeixi.
36a Informació relativa a la identificació d’òrgans als efectes de presentació de factures
derivades del contracte

Plec Clàusules Administratives- Abastament Aigua – L’ESCALA_2019

24

El contractista té l’obligació de presentar la factura que hagi emès pels béns lliurats davant del
corresponent registre administratiu a efectes de la seva tramesa a l’òrgan administratiu o unitat a qui
correspongui la seva tramitació.
En la factura s’hi ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, els
següents extrems previstos en l’apartat segon de la citada disposició addicional trenta-tresena, així
com en la normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació l’Ajuntament de l’Escala.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és el
Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de l’Escala.
c) Que el destinatari és el Departament de Serveis Públics
d) Núm. Exp. : 2019/830
e) codi DIR : LA0014563

El preu fixat amb l'aprovació de l'adjudicació es farà efectiu al contractista en funció dels serveis
prestats amb caràcter mensual tenint en compte el següent:
a)D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació
del registre comptable de factures en el sector públic, l’adjudicatari té l’obligació de presentar les
seves factures en format de factura electrònica al punt general d’entrada de factures electròniques
de l’Ajuntament de l’Escala (e-FACT).
b)A les factures mensuals hi haurà de constar, com a mínim, els serveis realitzats amb el detall de
la data de cada servei.
c)El règim de pagament és l’establert a l’article 198 de la LCSP.
37a Confidencialitat i protecció de les dades personals
L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga al 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, en relació amb 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 corresponen a l’Administració contractant responsable del
fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial
per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta
del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte d’aquest contracte.
L’entitat adjudicatària del contracte, es compromet a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de
prestar els serveis encarregats. L’entitat adjudicatària del contracte es compromet, d’acord amb el que
disposa l’art. 12.2 LOPD, a tractar les dades conformes a les instruccions de l’Administració
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contractant responsable del fitxer, per a l’estricta prestació dels serveis contractats; al no aplicar o
utilitzar les dades personals que provinguin dels fitxers titularitat de l’Administració contractant
responsable del fitxer amb una finalitat diferent a la d’aquest contracte i al no comunicar-les ni cedirles, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.
En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les
dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents extrems:
a) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades i/o afectades
per facilitar la referida informació a l’Ajuntament de L’Escala, amb la finalitat de licitar en el
present procediment.
b) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza
l’Ajuntament de L’Escala, a tractar la referida documentació i informació en els termes informats
i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
L’entitat adjudicatària del contracte i els seus treballadors s’obliguen a guardar estricte secret de tota
aquella informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures tècniques i
organitzatives que s’estableixin per a garantir la confidencialitat integritat de la informació. Aquestes
obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest contracte.
38a Resolució d’incidències
Si hi ha discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del contracte i el contractista, pel que fa a
la interpretació del programa de treball i a la seva realització, les resoldrà l'Ajuntament de L’Escala,
amb caràcter immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d'interpretació dels contractes que la
legislació vigent li confereix.
Si el contractista formalitza la seva discrepància mitjançant escrit presentat al Registre General de
l'Ajuntament de L’Escala, i transcorren 15 dies hàbils sense que recaigui resolució expressa al
respecte, s'entendrà desestimada la petició.

CAPÍTOL V. SUSPENSIÓ, INTERVENCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
39a Suspensió del contracte
L'Ajuntament, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de l'execució del contracte.
També és procedent la suspensió del contracte si es donés la circumstància assenyalada en l'article 211
de la Llei 9/2017.
A efectes de la suspensió del contracte s'estarà al que disposa l'article 208 de la Llei 9/2017.
40a Intervenció del contracte
1. Quan l’adjudicatari incorri en infraccions greus o molt greus que causin pertorbació al servei,
posin en perill la gestió adequada del mateix, o lesionin els interessos dels usuaris; l'Ajuntament
podrà declarar el segrest del servei de conformitat amb l'establert en els articles 254 i següents del
vigent Reglament d’obres i serveis, tret que es decideixi, si escau, la resolució del contracte.
2. Quan s'acordi el segrest o intervenció del servei, correspondrà a l'òrgan de contractació que hagués
adjudicat el contracte el nomenament del funcionari o funcionaris que hagin d'exercir les funcions
d’interventors tècnics i a les decisions dels quals haurà de sotmetre's el contractista durant el
període d'intervenció.
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3. En tot cas, el contractista haurà d'abonar a l'Ajuntament els danys i perjudicis que efectivament li
hagi produït.
41a Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen als articles 211 i 212 de la Llei
9/2017.
També seran causa de resolució les següents:
- La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l'Administració.
- L'obstrucció de les facultats de direcció i inspecció de l'Administració.
- L'incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- La cessió no autoritzada de qualsevol dret o obligació derivada del contracte o de la pròpia
adjudicació.
- La interrupció del servei sense causa justificada
- L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els
plecs o en el contracte.
Així mateix, són obligacions contractuals essencials a l'efecte de la resolució del contracte pel seu
incompliment, les següents:
- La prestació del servei conforme a les condicions establertes en aquest Plec i en el de
Prescripcions Tècniques.
- L’ingrés a l’Ajuntament de la recaptació en els termes i terminis establerts en d'aquest Plec.
- L'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i materials oferts per l'adjudicatari.
- La data del començament de la prestació del servei.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del contractista
mitjançant procediment en el que es garantissin l’audiència a aquest i amb els efectes previstos
al’article 213 i la Llei 9/2017 i 110 a 113 i 172 RGLCAP.
En els casos de resolució del contracte per incompliment culpable del contractista, li serà confiscada la
garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament els danys i perjudicis ocasionats, en el que
excedeixi l'import de la garantia confiscada. La determinació dels danys i perjudicis que hagi
d'indemnitzar el contractista es durà a terme per l'òrgan de contractació en decisió motivada prèvia
audiència d'aquell, atenent entre altres factors les majors despeses i pèrdues de recaptació que ocasioni
a l'Ajuntament.
42a Extinció del contracte i efectes
El contracte s'extingirà per compliment del termini inicialment establert o, si escau, el resultant de la
pròrroga acordada; i per les causes de resolució assenyalades en la clàusula anterior.
L’adjudicatari, pel fet d'haver participat en el procediment obert, reconeix i acata explícitament la
facultat de l'Ajuntament per acordar i executar per ell mateix el llançament de les obres i
instal·lacions, en qualsevol cas d'extinció, si aquell no efectua voluntàriament el desallotjament en el
temps degut; el procediment per a portar-lo a terme tindrà caràcter estrictament administratiu i sumari,
i la competència municipal per executar-la exclourà la intervenció de qualssevol altres organismes que
no siguin els previstos pel Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat mitjançant el Decret
336/1988, de 17 d'octubre, així com la possibilitat d'interposar, accions o recursos davant els tribunals
competents.
Quan l'extinció sigui conseqüència d'una causa imputable a l'administració, es produiran els efectes
d'indemnització que corresponguin, i quan s'escaiguin, els que estableixen els articles 263 i següents
del Reglament d’Obres i Serveis.
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L’adjudicatari s’obliga expressament, en el cas d’extinció del contracte per qualsevol causa, a
assegurar la continuïtat del servei a l’Administració o empresa que el substitueixi. A tals efectes es
compromet a traspassar la informació, instal·lacions, així com qualsevol altre mitjà o bé material
necessari per no interrompre el servei en el traspàs del mateix. Amb aquesta finalitat l’adjudicatari està
obligat a subministrar, en el format de fitxer informàtic que aprovi l’Ajuntament, tota la informació
relativa a la base de dades d’usuaris del servei (nom abonat, DNI o NIF, adreces de servei i de
facturació, núm. contracte, núm. comptador, històrics de facturació i lectures dels darrers 5 anys, data
última lectura i m3 registrats, núm. del compte corrent per a la domiciliació dels rebuts, ……) que
permeti la continuïtat del servei sense cap interrupció. També lliurarà a l’Ajuntament una còpia digital
dels plànols dels serveis que recullin totes les rectificacions, modificacions i/o ampliacions realitzats
en la xarxa d’aigua, actualitzats a ladata d’extinció del contracte.
Extingit el contracte per qualsevol causa, el servei revertirà a l'Ajuntament en les condicions
establertes d’aquest plec.
43a Devolució de la garantia
Quinze dies abans del compliment del termini de garantia, el tècnic responsable del contracte,
redactarà un informe sobre el resultat de la realització del servei i grau de compliment. Si és favorable,
el contractista quedarà rellevat de qualsevol responsabilitat, i es procedirà a la devolució o cancel·lació
de la garantia, a la liquidació del contracte, si s’escau el pagament de les obligacions pendents que
resultin de la liquidació, que s’hauran d’abonar a la part creditora en el termini de seixanta dies (60).
En el cas que l’informe no sigui favorable, o bé perquè el contractista hagués incomplet en les seves
obligacions, o bé perquè hi haguessin qüestions pendents, si fossin avaluables econòmicament, el
responsable del contracte procedirà a la seva valoració.
44a Règim de recursos
El contracte té la qualificació jurídica d’administratiu. L’acord d’adjudicació, els plecs reguladors de
la licitació i els que estableixin les característiques de la prestació així com els actes de tràmit adoptats
en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directament o indirectament
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims, així com les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació
competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra aquests donant lloc a recurs
contenciós administratiu, conforme el que preveu la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada, sense
perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst en els articles 76 i
77 de la Llei 26/2010 de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
A més i d’acord amb allò establert a l’article 44 de la Llei 9/2017, l’acord d’adjudicació, els anuncis
de licitació, els plecs reguladors de la licitació i els que estableixin les característiques de la prestació
així com els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests últims
decideixin directament o indirectament l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, podran ser
objecte de recurs especial en matèria de contractació, que resoldrà l’òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya (OARCC) amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós
administratiu sense que escaigui la interposició de recursos administratius ordinaris contra aquests.
El recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant l’OARCC, en el termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la remesa de la notificació de l’acte impugnat o de
la data de publicació l’acte impugnat. La presentació de l’escrit d’interposició s’ha de fer en el registre
de l’òrgan de contractació o en el de l’OARCC. L’esmena dels defectes d’aquest escrit s’ha de dur a
terme, si s’escau, en el termini de tres dies hàbils.
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Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del
recurs contenciós administratiu. Així mateix, en aquest procediment d’adjudicació de contracte, les
persones físiques o jurídiques, els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist afectades per
decisions adoptades per l’Administració i, en tot cas, els licitadors, podran sol·licitar l’adopció de
mesures provisionals, d’acord amb el que es preveu a l’article 49 de la Llei 9/2017.

45a Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest
contracte.
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Annex número 1. MODEL NORMALITZAT DEUC
GUIA RÀPIDA PER AL LICITADOR
1. Dels plecs publicats heu de descarregar i guardar en el vostre ordinador l’annex XML
2. Després aneu a l’adreça següent:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
3. Indiqueu que sou un operador econòmic
4. Indiqueu que voleu importar un DEUC
5. Annexar l’XML de la licitació
6. Es carregarà el DEUC amb les dades que hi ha en l’arxiu XML.
7. Indiqueu la nacionalitat i feu “siguiente”.
8. Empleneu les dades que es demanen en la licitació.
9. Imprimiu el document.
10. Signatura en pdf o manual.

PAS A PAS:
1. Dels plecs publicats descarregueu i guardeu en el vostre ordinador l’annex XML
2. Aneu a l’adreça següent:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
3. Indiqueu que sou un operador econòmic
4. Indiqueu que voleu importar un DEUC (si teniu l’ XML amb les vostres dades ja
guardades podreu creuar els dos xml.)
5. Annexeu l’XML de la licitació(es carregaran les dades de la licitació)
6. Indiqueu la nacionalitat i fer “siguiente”
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7. Empleneu les dades, afegiu el núm. de l’Anunci en el DOS si encara no està
emplenat. Aquest número es facilitarà en el mateix anunci de licitació un cop s’hagi
publicat en el DOUE.

8. Al final cliqueu “Imprimir”. Les pàgines es convertiran en una de sola.

9. Opció 1: imprimir en una impressora pdf. Aquesta impressió convertirà el text en un
pdf. . Obriu el document amb un pdf. que tingui la possibilitat de signar el document.
Signeu el pdf.
Opció 2: imprimir el document i signar manualment.

Annex número 2.
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MODEL D’ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI
Els licitadors hauran de presentar, en les seves propostes, una previsió detallada dels ingressos i costos
del servei en un horitzó temporal de 2 anys, justificant el preu ofertat, segon el model establert.
Es consideren ingressos del servei els que l’adjudicatari percebrà en concepte d’execució del mateix,
essent els següents: La retribució que percebrà de l’Ajuntament per la prestació del servei, els
ingressos per conservació d’escomeses i comptadors i altres ingressos no tarifaris.
El licitador haurà de detallar a la seva oferta el càlcul d’aquests ingressos, amb la previsió de m3
d’aigua facturada, escomeses i connexions possibles, segons els supòsits que consten en la clàusula
17a.
Per la seva part, els costos del servei estaran formats pels derivats de les despeses d’inversió
necessària per a la posada en funcionament el servei, per les despeses de personal, per les despeses de
manteniment, per altres despeses de l’explotació del servei, per les despeses generals i el benefici
industrial del contractista a determinar en un percentatge sobre els costos d’explotació. Els
percentatges màxims de despeses generals i benefici industrial admesos seran el 13% i 6%
respectivament.
MODEL D’ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI
1. COSTOS D’EXPLOTACIÓ
 Personal (amb detall del nombre de persones i categories)
- Retribucions
- Càrregues socials
- Vestuari del personal
- Altres despeses socials
 Subministraments
- Energia elèctrica
- Combustible
- Altres
 Aprovisionaments
- Productes de tractament
- Material conservació
- Altres aprovisionaments
 Conservació i manteniment de les instal·lacions
 Vehicles del servei
- Manteniment
- Assegurances
- Combustible
 Serveis exteriors
- Arrendaments
- Reparacions i conservació
- Professionals
- Assegurances
- Serveis bancaris
- Publicitat
- Tributs i cànons
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Altres serveis

 Altres despeses d’explotació
2. FONS DE REPOSICIÓ I AMORTITZACIÓ TÈCNICA
 Fons de reposició
 Despeses de neteja de canonades
 Amortització anual de les inversions de funcionament
3. DESPESES GENERALS
 En % sobre el cost d’explotació
4. BENEFICI INDUSTRIAL
 En % sobre el cost d’explotació
TOTAL COSTOS
INGRESSOS NO TARIFARIS
 Instal·lació de comptadors
 Venda de comptadors
 Escomeses
 Altres ingressos no tarifaris (detallar)
Suma ingressos no tarifaris
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