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SIGLES QUE S’UTILITZEN EN AQUEST PLEC

- LCSP

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE. De 26 de febrer de 2014.

- PCAP

Plec de clàusules administratives particulars que regula la contractació de la pòlissa
objecte del contracte.

- PPT

Plec de prescripcions tècniques

que regula la contractació de les pòlissa objecte del

contracte.
- DEUC

Document europeu únic de contractació.

- OCDE

Organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic
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I. DISPOSICIONS GENERALS

1.

Objecte, règim jurídic i codificació del contracte

1.1

L’objecte del contracte és la contractació del servei de pòlissa d'assegurança que

cobreixi la responsabilitat civil d’Aigües del Prat, SA.
1.2

La classificació de l’objecte del contracte en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes

Públics) és la corresponent a la 66516000-0 per a la pòlissa de Responsabilitat Civil.
1.3

Aigües del Prat, SA és una societat municipal de capital íntegrament de l’Ajuntament

del Prat de Llobregat. Forma part del sector públic definit a l’article 3 de LCSP, tenint la
consideració de poder adjudicador no administració pública. El contracte objecte d’aquesta
licitació no està sotmès a regulació harmonitzada, per la qual cosa és d’aplicació l’article
318.b de la LCSP.
El contracte té caràcter privat, de conformitat amb l’article 26.1 b) i 26.3 de la LCSP. Es
regeix en la seva preparació i adjudicació per aquest plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), pel plec de prescripcions tècniques (PPT) i per la LCSP. En quan als seus
efectes i extincions es regeix pel dret privat de conformitat amb l’article 319 de la LCSP.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada dels licitadors del
contingut d’aquest plec i de la totalitat de documentació que conforma la present licitació,
sense cap excepció o reserva.
Aquest plec, el de PPT i les instruccions que pugui donar la persona responsable del
contracte segons es descriu a la clàusula 19 d’aquest plec, revestiran caràcter contractual.
Aquest s’ajustarà a les clàusules i prescripcions d’aquests plecs i a l’oferta presentada pel
licitador que resulti adjudicatari, sempre i quan hagin estat acceptades per l’òrgan de
contractació.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en forment part, no eximeix a l’empresa adjudicatària de
complir-les.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es faran tenint en
compte aquest plec i el de PPT. Si en la documentació hi haguessin contradiccions, prevaldrà
la del plec de prescripcions tècniques, llevat que s’indiqui el contrari. La interpretació del
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contracte, de les clàusules d’aquest plec i del PPT correspondrà a Aigües del Prat SA. En el
supòsit que aquest plec i el de PTT sigui traduït al castellà, en cas de discrepància prevaldrà
la versió en llengua catalana.
2.

Òrgan de contractació. Mesa de contractació

L’òrgan de contractació de la societat municipal és del Director-Gerent en virtut de les
escriptures atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Román Torres López, l’11 de
novembre de 2014 (Protocol número 1.172) i del 24 de febrer de 2015 (protocol 196).
L’òrgan de contractació estarà assistit d’una Mesa de contractació formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director-Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Josep Mateo Marqués, Cap de l’Àrea econòmica i de recursos humans o persona
que el substitueixi
Maribel Pérez Pinel, Cap de Secció la Àrea d’Econòmica i de RRHH o persona que
la substitueixi.

Actuarà com a secretari de la Mesa, Gilbert Navarro Crespo-López o persona que el
substitueixi. Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, menys el secretari que solament
tindrà veu.
3.

Informació sobre la licitació

3.1

Els plecs de la licitació com la resta de documentació relacionada amb la mateixa es

publica a la plataforma sobre contractació publica de la Generalitat de Catalunya, que és
accessible a través del perfil del contractant d’Aigües del Prat SA (www.aiguesdelprat.cat).

3.2

Els dubtes o consultes sobre la licitació es podran dirigir per escrit a l’adreça

electrònica compres@aiguesdelprat.cat fins a 3 dies hàbils anteriors a la finalització del
termini per presentar propostes. Les que es formulin posterior a aquella data no seran
resoltes, llevat que es refereixen a la forma de presentar la documentació en la licitació.
La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a
coneixement de totes les persones interessades.
4.

Dades econòmiques del contracte. Revisió de preus. Garanties

4.1

Preu de licitació.

a)

La determinació del preu del contracte esta basat en un preu alçat.
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b)

El pressupost màxim de licitació del contracte s’estableix en 29.010 €

(impostos inclosos)
c)

El preu licitat compren tots els tributs i impostos que li siguin d’aplicació segons les

disposicions vigents, a excepció de l’IVA, si el servei està subjecte i no és tracta d’una
operació exempta. Per aquest motiu no s‘admetrà cap altre concepte que representi una
despesa per a Aigües del Prat, SA i s’entén que a les ofertes que presentin els licitadors han
inclòs totes les despeses que els representi el servei.
d)

Durant la vigència del contracte o de les possibles prorrogues no s’incrementarà el

preu proposat per l’adjudicatari, o sigui que el preu no serà objecte de revisió.
4.2

Preu estimat del contracte

El preu estimat del contracte d’acord amb l’article 101 de la LCSP és el següent:

Pòlissa de
Responsabilitat civil
Pressupost màxim
licitació

1 any

1ª Prorroga

1any

2ona prorroga

1 any

3ª prorroga

1 any

Durada

Modificacions

EUROS
29.010
29.010
29.010
29.010

20%

Valor estimat (Impostos inclosos)

4.3

23.208
139.248

No s’estableix garantia provisional. D’acord a l’article 114 LCSP no es demana garantia

definitiva pels motius indicats a la memòria.

4.4

El pagament del contracte es realitzarà a càrrec del pressupost d’Aigües del Prat, SA

segons informe de disponibilitat financera que figura a l’expedient.
5.

Durada del contracte i possibles prorrogues

La durada del servei serà de 12 mesos, des de les 0 hores i 1 minut del dia 1 de gener de
2022 fins el 31 de desembre de 2022. El contracte podrà ser prorrogat en períodes d’un (1)
any fins a un màxim de 4 anys. (1 any inicial més 3 prorrogues d’un any cadascuna) per
mutu acord d’ambdues parts. Aquestes no podran ser tàcites. La part que no desitgi
prorrogar el contracte ho haurà de comunicar a l’altre amb una antelació mínima de 3 mesos
abans de la finalització del contracte o de les seves prorrogues.
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6.

Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental

Als efectes de donar compliment a l’estipulat a l’art. 202 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, els licitadors hauran de tenir en consideració les estipulacions següents a l’hora
de presentar les seves propostes:
- Assegurar que les tasques relacionades amb els subministraments i/o serveis objecte
del contracte es desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya,
Espanya i la Unió Europea, o de l'Organització Internacional del Treball i el Conveni
laboral vigent del sector.
- La present licitació es farà respectant les provisions contingudes a la Convenció de les
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris
d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refós de la Llei General de drets de
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.
- En tota la documentació, publicitat, imatge o material que han d'aportar els licitadors,
o que siguin necessaris per a l'execució del contracte, s’ha de fer un ús no sexista del
llenguatge, s’ha d’evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips
sexistes i s’ha de fomentar amb valors d'igualtat la presència equilibrada, la diversitat i
la coresponsabilitat.
- S’obliga a facilitar a Aigües del Prat, SA la informació establerta a la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats
directament relacionades amb el sector públic.
- Clàusula de bon govern. Adoptaran una conducta èticament exemplar i han d’actuar
per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes. En aquest sentit i al
marge d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt
anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i
els contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les
obligacions següents:
-

Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de

conflicte d'interessos.
-

No sol·licitar directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic

influeixi en l'adjudicació del contracte.
-

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn
familiar o social.
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-

No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

-

Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-

se de realitzar conductes que tinguin com a objectiu restringir o falsejar la
competència, o que puguin produir l'efecte d'impedir-la, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
-

Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats

amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
-

Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment de la

legalitat vigent.
-

Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

- Clàusules de transparència fiscal o activitats il·lícites de les empreses: Clàusula sobre
l'activitat financera de les empreses.- L'empresa contractada declara que ni ella ni les
empreses subcontractistes o empreses filials o interposades efectuen operacions
financeres contràries a la normativa tributària, en paradisos fiscals o en països que no
tinguin normes sobre control de capitals (segons la llista de països elaborada per
l’Organització per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic (en endavant OCDE) o
la Comissió Europea o avalada per aquestes institucions o, si no n’hi ha, per l'Estat
espanyol).
- Clàusules de transparència fiscal.- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les
filials o empreses vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el
contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o
beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i
tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per
l’OCDE o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses
filials.
- Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- L’asseguradora es compromet a
facilitar a Aigües del Prat, SA, en compliment de les obligacions de transparència a les
quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la
publicitat activa i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, amb relació a la
prestació contractada.
7.

Notificacions electròniques

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
durant el seu procediment, comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en
derivin per mitjans exclusivament electrònics.
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Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació
s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM o de la
mateixa plataforma de contractació, d’acord amb la LCSP.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i/o als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC.
Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons
mòbils, els SMS, indicarà que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en el
sistema e-NOTUM, i la/les persona/es designada/ades haurà/n d’accedir-hi, mitjançant
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte.
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb
certificat digital o amb contrasenya d’un sol ús.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació.
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de
l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb
motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot
cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
Si la notificació no es pot practicar per incorrecció de les dades comunicades per l’empresa
en la plataforma de contractació o per modificació d’aquestes, sense previ avis a Aigües del
Prat, SA tindrà els efectes de notificació rebutjada.
II. CAPACITAT PER CONTRACTAR I PROCEDIMENT
8.

Aptitud per contractar

8.1

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o
en unió temporal d’empresaris, que:
a.

Tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que es preveu a

l’article 65 de la LCSP. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques
s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita al Registre Mercantil
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
La capacitat d’obrar de les persones espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
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La capacitat d’obrar d’empresaris no espanyols s’acreditarà conforme s’estableix als apartats
2 i 3 de l’article 84 de la LCSP
Les prestacions objecte del contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o
àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves
fundacionals o de la normativa que regula la seva activitat.
b.

No estiguin incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar

recollides a l’article 71 de la LCSP.
c.

Acreditar la solvència requerida en els termes establers a la clàusula següent d’aquest

plec.
d.

Que l’empresa te en consideració el contingut del que s’indica a les clàusula 6 del

present Plec i n’assegurar el compliment en cas de procedir a subcontractar parcialment el
contracte.
Les anteriors circumstàncies han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. El seu compliment es realitza mitjançant
la presentació de la declaració DEUC. Aquest es pot obtenir a:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
Per tal de garantir la correcta finalització del procediment de contractació, Aigües del Prat
SA podrà demanar a les empreses licitadores, en qualsevol moment anterior a l’adopció de la
proposta d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les condicions
establertes per ser empresa adjudicatària del contracte. Si no es poden acreditar les
circumstàncies declarades, es procedirà a excloure de la licitació a l’empresa afectada per
manca d’acreditació de la capacitat sol·licitada.
8.2

També

poden

participar

en

aquesta

licitació

les

unions

d’empreses

que

es

constitueixen temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-la
en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant Aigües del Prat SA i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. La durada de la UTE ha de
coincidir com a mínim amb al del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que vulguin participar en UTE, hauran d’adjuntar el compromís de constituir-se
segons el model facilitat al perfil del contractant.
8.3

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o

dels documents preparatòries del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
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9.

Solvència de les empreses licitadores

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència mitjançant els medis següents:
9.1

Solvència econòmica i financera.

-

Volum anual de negocis, o be volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el

contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, per import igual o
superior a una vegada i mitja el valor anual del contracte (52.300 €)
El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant per mitjà dels comptes anuals aprovats i
dipositades al Registre Mercantil si l’empresari està inscrit i en cas contrari per les
dipositades al registre oficial en que tingui que estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el registre mercantil acreditaran el volum anual mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil.
9.2

Solvència tècnica.

-

Numero del personal tècnic,

integrades o no en l'empresa, participants en el

contracte,. Es requereix com a mínim un (1) tècnic amb titulació superior o mitjana que
haurà de constar a l’apartat corresponent del Deuc. Aquest tècnic és considera necessari per
a gestionar els possibles parts o incidències que es puguin derivar..
-

Relació dels principals serveis de la mateixa o similar naturalesa que els que

constitueixin l’objecte del contracte dels 3 darrers exercicis en el que s’indiqui, l’import, data
i destinatari públic o privat dels mateixos. Per acreditar la solvència tècnica i professional
l'any de major execució haurà de ser igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del
contracte. (24.368 €)
-

Els agents d’assegurança presentaran una còpia autentica del contracte de Agència;

els corredors d’assegurances, document que acrediti la seva col·legiació, així com
l’autorització de la Direcció General d’Assegurances per poder exercir l’activitat de la
corredoria d’assegurances, número de registre i/o clau.
-

Les empreses d’assegurances presentaran una còpia autèntica on consti el número de

registre de la Direcció General d’Assegurances, amb el corresponent número de clau.
9.3

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 corresponent classificació, en el seu
cas, de la persona jurídica dominant, sempre que aquesta acrediti que efectivament disposa
dels mitjans de les esmentades societats necessaris per a l'execució dels contractes.
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10.

Procediment d’adjudicació i criteri d’adjudicació

Aquesta licitació es tramita de forma ordinària i te caràcter electrònic. El procediment
d’adjudicació del contracte és l’obert regulat als article 156 a 158 de la LCSP.
Per a l’adjudicació s’utilitzaran varis criteris de valoració automàtica per assegurar la millor
qualitat-preu. No hi haurà cap criteri d’adjudicació relacionat amb judicis de valor.
III. LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
11.

Presentació electrònica de les ofertes.

1. El termini de presentació de les ofertes és com a mínim de 15 dies naturals a partir de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, publicant-se al perfil del
contractant la data límit de presentació d’ofertes.
2. Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva sol·licitada, es presentaran
exclusivament de forma electrònica a través de l’eina de Presentació d’ofertes Via Sobre
Digital 2.0 de la Plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya
(PCSPC).
La utilització d’aquest servei suposa:
−

La preparació i presentació d’ofertes de forma telemàtica per part del licitador.

−

La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema.

−

L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la Plataforma.

Una vegada seleccionat l’expedient pel qual es vol presentar una oferta, en la part dreta de
la pantalla apareix un requadre eLicita. Al fer clic en l’enllaç Presentar oferta via Sobre
Digital s’obre una nova pestanya amb el formulari d’inscripció d’ofertes per l’expedient.
Es recomana consultar la informació que hi consta en la pestanya de com presentar una
oferta, on també hi consten les qüestions tècniques necessàries que ha de disposar el
licitador.
Acabat el registre d’inscripció, es crea l’espai per realitzar l’oferta i s’envia un correu
electrònic a tots els contactes introduïts prèviament al formulari amb l’enllaç per poder
activar l’oferta. En accedir a l’enllaç, s’obre una pàgina amb un botó per poder activar-la.
Clicant el botó Activar oferta, aquesta quedarà activada.
Una vegada activada, s’envia un correu electrònic als contactes informats de l’empresa, amb
l’enllaç per poder accedir a l’espai per a la preparació de la licitació.
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Clicant a Preparació de l’oferta, ja s’ha accedit a l’espai de la preparació de la documentació i
poder-se presentar a la licitació.
L’oferta es pot anar complimentant, ja que l’eina informàtica permet preparar les ofertes de
manera progressiva, pas a pas, a mesura que es disposa de la documentació de que
conforma cada part de l’oferta.
Els documents es van desant a l’espai reservat per a la licitació fins el moment que l’empresa
decideix fer la presentació de l’oferta, que com molt tard ha de ser el dia de finalització del
termini per presentar-se a la licitació.

Signar per part de l’apoderat de l’empresa

correctament el resum de l’oferta, equival a signar tots els documents que la composen.
És molt important conservar el correu d’activar l’oferta perquè és el que permet
accedir a l’espai web de sobre digital i seguir amb la tramitació de la licitació.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l’oferta
fins al moment de la seva obertura, l’eina xifrarà els arxius electrònics enviats amb motiu de
presentar-se a la licitació.
Per aquest motiu abans de pujar els arxius electrònics, l’aplicació demana una paraula clau,
formada per lletres, números i signes.
Una vegada incorporada tota la informació i documentació sol·licitada (veure clàusula
següent d’aquest plec) s’ha de validar la paraula clau utilitzada en el xifrat dels
documents. L’aplicació permet exportar-la.
Tot seguit se seguiran les indicacions de l’aplicació per tal de descarregar el resum, signar-lo
i presentar l’oferta. Una vegada realitzada la presentació, l’eina informàtica proporcionarà a
l’entitat licitadora un justificant d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió,
amb el segell de temps.
La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la
coneix el licitador. Si el licitador no introdueix la paraula clau en la plataforma de
contractació o ho fa de forma no correcta serà impossible procedir a l’obertura de la seva
proposta per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació, al ser responsabilitat d’aquest, la
custodia durant tot el procediment de la paraula amb la que ha xifrat els documents de la
licitació.
Introduïda la paraula clau al sistema, es quan l’oferta ja serà visible per a Aigües del Prat, SA
a partir de l’hora d’obertura del sobre corresponent.
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Les empreses licitadores presentaran les seves ofertes en 2 sobres segons s’indica a la
clàusula següent.
La documentació es presentarà en català o castellà.. Qualsevol informació presentada en un
altra llengua sense la corresponent traducció, implicarà l’exclusió de l’empresa de la licitació.
Si es tracta de documentació no substancial es tindrà com no presentada, per la qual cosa no
es procedirà a la seva valoració.
Un mateix licitador no pot subscriure cap proposta en unió temporal amb d'altres si ho ha fet
individualment, ni figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona
lloc a la in-admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la
informació que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial
part de la informació que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial pel que fa als
secrets tècnics o comercials. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta
informació sense el seu consentiment.
A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar una relació amb la documentació a la qual
hagin donat aquest caràcter confidencial. En el cas que no consti aquesta relació i/o sigui
genèrica, s'entendrà que no hi ha cap dada de la proposició presentada pel licitador que
tingui caràcter confidencial.
El termini per presentar-se a la licitació és el que s’indica en el perfil del contractant.
12.

Documentació a incloure en l’oferta

12.1 Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en 2 SOBRES
DIGITALS, una vegada el licitador s’hagi inscrit a la licitació segons s’ha indicat a la clàusula
anterior.

SOBRE A, amb el contingut següent:
1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). Com a mínim s’hauran de
complimentar els apartats següents:
Part I: Informació sobre el procediment de contractació i del poder adjudicador o l’entitat adjudicadora
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Part II: Informació sobre l’operador econòmic
A. Informació sobre l’operador econòmic (pàg. 2 i següents)
B. Representants sobre els representants de l’operador econòmic (pàg. 6)
Part III: Motius d’exclusió
A. Motius referits a condemnes penals (pàg. 8 i següents)
B. Motius referits al pagament d’impostos o de cotitzacions a la Seguretat Socials (pàg. 11)
C. Motius referits a la insolvència, els conflictes d’interessos o la falta de professional (pàg. 12 i següents)
Part IV: Criteris de selecció
A. Indicació global relativa a tots els criteris de selecció. Idoneïtat (pàg. 17)
B. Solvència econòmica i financera (pàg. 18 i següents)
C. Capacitat tècnica i professional (pàg. 22)
Part VI: Declaracions finals (pàg. 30)
El núm. de pàg. que s’indica, és del DEUC incorporat a la plataforma de contractació en el contracte que es
licita.

2.- Declaració d’inscripció en el registre d’assegurances de la direcció general d’assegurances
i/o en el registre d’àmbit autonòmic.
Omplir document que figura a l’annex, 1
SOBRE B AMB CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT, amb el contingut següent:
Oferta econòmica I qüestionari per a valorar clàusules 14.B, 14.C i 14D segons el model
normalitzat que consta a l’annex 2 d’aquest plec.

12.2 En qualsevol moment del procediment es podrà sol·licitar als licitadors que presentin la
totalitat o part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, quan resulti
necessari per garantir el bon desenvolupament del procediment.
13.

Apertura

de

proposicions,

qualificació

dels

documents

i

proposta

d’adjudicació.
13.1 L’obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el termini per a la
seva presentació.
Recordar que amb anterioritat al dia d’obertura dels sobres el sistema enviarà un correu
electrònic al licitador sol·licitant la paraula clau. Sense aquesta paraula clau no es podrà fer
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visible la documentació presentada, per la qual cosa la proposta no podrà ser admesa a la
licitació.
13.2 Obertura del sobre A
Al perfil del contractant es publicarà el dia i hora de l’obertura d’aquest sobre, que es
realitzarà en acte intern de la mesa de contractació.
Si observés defectes esmenables en la documentació del sobre A, atorgarà als licitadors un
termini de 3 dies hàbils perquè els esmeni. La comunicació es realitzarà per la plataforma
de contractació o per e-nòtum i es deixarà constància a l’acta de la mesa de contractació.
Si no s’esmena la documentació en el termini requerit, s’entendrà que el licitador desisteix
de la seva oferta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació.

13.3 Obertura del sobre B
Se celebrarà acte públic d’obertura del sobre B, publicant-se al perfil del contractant el dia i
hora d’obertura. Durant la situació de pandèmia COVID-19 les empreses que vulguin assistir ho
hauran de comunicar amb la suficient antelació.
Recordar que s’ha d’introduir la paraula clau a la plataforma de contractació abans de
l’obertura del sobre xifrat amb aquella. Sense aquesta paraula clau no es podrà fer visible la
documentació presentada, per la qual cosa la proposta no podrà ser admesa a la licitació.
13.4 La mesa de contractació serà l’encarregada de l’obertura de les proposicions.
Primerament s’obrirà el sobre A a el dia i hora assenyalada avaluant-se la documentació
presentada: el DEUC i la declaració d’inscripció a la DGA i /o registre autonòmic.

Posteriorment un altre dia i hora assenyalat s’obrirà el sobre B corresponent a l’oferta
econòmica en acte públic, procedint-se amb anterioritat a la lectura dels acords resultants de
l’obertura del sobre A. Seran excloses aquelles empreses que no hagin acreditat la capacitat
sol·licitada en els termes de la clàusula 9 d’aquest Plec.
Correspon a la mesa de contractació avaluar i classificar les propostes, segons les puntuacions
establertes a la clàusula 14 i proposar:
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-

L’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi obtingut major puntuació, llevat que la seva
oferta es trobi incursa en presumpció d’anormalitat segons s’indica a la clàusula següent. Si es
dona aquesta circumstància, s’haurà de seguir l’establert a la clàusula 15 d’aquest plec.

-

Deixar deserta la licitació quan no existeixi cap oferta que compleixi els requeriments del plec de
prescripcions tècniques o bé si es compleixin es consideri que l’oferta econòmica conté valors
anormals i/o desproporcionats, després de la tramitació corresponent.

Si valorades les propostes es produeix un empat, s’utilitzaran els criteris de l’article 147.2 per
resoldre la igualtat. La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels
licitadors en el moment què es produeixi l’empat. La mesa de contractació ho comunicarà a
les empreses afectades per correu electrònic i ho publicarà al perfil del contractant, donant
un termini màxim de 2 dies hàbils per aportar la documentació acreditativa.

També correspondrà a la mesa de contractació proposar, l’exclusió de la licitació de les
empreses que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
−

Que no hagin enviat la paraula clau en termini i/o els arxius enviats contingut virus o presentin
altres incidències.

-

Que no compleixen amb els requeriments del plec (solvència, idioma de les propostes, arxius
informàtics defectuosos o que no siguin del format requerit, no compleix les característiques
demanades la fitxa tècnica del producte, etc.).

−

Que hagin presentat preus unitaris superiors als de sortida que consten al present Plec

−

Que hagin presentar l’oferta econòmica superior al preu de licitació o amb errades pel que fa al
total i als preus unitaris.

−

Si no consten tots els preus unitaris o hi consten altres omissions, errades, esmenes, etc.. que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.

14.

Criteris bàsics de selecció o valoració de l’oferta

La puntuació màxima que cada licitador pot obtenir pel criteri de valoració automàtic serà
de 100 punts.
Criteri avaluable de forma automàtica SOBRE B
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A.- Proposta econòmica, fins a 70 punts.
Aquest criteri es valorarà de la següent manera:
L’oferta que superi el preu de licitació serà exclosa de la mateixa.
L’assignació de la puntuació del criteri de valoració de la proposta econòmica es realitzarà
mitjançant l’aplicació de la regla de proporcionalitat respecte de l’oferta més econòmica a la
qual s’atorgarà la puntuació màxima.
S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment en aplicació
de la següent fórmula:

Pu = 70 x 1- ((Pi – P min ) / P lic) 
On:

Pu

Puntuació econòmica (0 a 70 punts)

Pi

Oferta econòmica que es valora

P min

Oferta econòmica més baixa de la licitació

P lic

Import de licitació

B.- Millora addicional per sobre del límit general de 2.500.000 € de capitals garantits, fins a
12 punts, per aplicació de la formula següent:
Puntuació= 12 x (X/Y)
Sent,
X. Valor de la millora addicional de capital garantit de l’oferta que es valora
Y: Màxim valor de la millora addicional de capital garantit del conjunt d’ofertes presentades
pels licitadors)
C.- Millora addicional per sobre del sublímit de responsabilitat patronal de 450.000 € per
víctima, fins a 12 punts per aplicació de la formula següent:
Puntuació= 12 x (X/Y)
Sent,
X. Valor de la millora addicional del sublimit de responsabilitat patronal per víctima de
l’oferta que es valora
Y: Màxim valor de la millora addicional del sublimit de responsabilitat patronal per víctima
del conjunt d’ofertes presentades pels licitadors)
D.- Per la reducció de la quantitat de la franquícia general de la pòlissa que es a càrrec
d’Aigües del Prat, SA fins a 6 punts per aplicació de la formula següent:
Puntuació= 6 x (X/Y)
Sent,
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X. Valor de la reducció addicional de la franquícia de l’oferta que es valora
Y: Màxim valor de la reducció de la franquícia del conjunt d’ofertes presentades pels
licitadors)
15.

Ofertes amb valors anormals i/o desproporcionats

El criteri que determinarà si l’oferta es troba en situació de ser considerada anormal serà el
preu. Si només concorreix un sol licitador, s’entendrà que el preu ofertat es desproporcionat
si és un 25% inferior al preu de la licitació. Si concorreixen 2 licitadors es considerarà oferta
desproporcionada o anormal la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
Sempre que es presentin 3 ofertes, es considerarà que una oferta es presumptament
desproporcionada o anormal si el preu ofertat és inferior en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana de les ofertes presentades. No obstant s’exclourà del càlcul de l’esmentada
mitjana, l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 punts
percentuals a l’esmentada mitjana. En qualsevol cas es considera desproporcionada la baixa
la baixa superior a 25 unitats percentuals. Quan concorreixin quatre o més licitadors, les
que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant això, si entre elles existeixin ofertes que siguin superiors a
l’esmentada mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
número de les restants ofertes és inferior a 3, la nova mitjana es calcularà sobre les 3
ofertes de menor quantia.
Sí amb l’aplicació dels anteriors paràmetres s’identifiquen una o més ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat, es requerirà al licitador o licitadors que les hagin presentant
donant-los un termini de 4 dies hàbils per tal que justifiquin i detallin de forma raonada les
seves propostes, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 149 de la LCSP. El
requeriment de justificació de l’oferta es realitzarà a l’adreça electrònica que hagi indicat el
licitador en la declaració DEUC.
Presentada la documentació, si per l’òrgan de contractació s’estima que la informació i
documentació justificativa de l’oferta no explica el baix nivell dels preus o dels costos
proposats pel licitador, l’exclourà de la licitació i acordarà l’adjudicació a favor de la següent
millor classificada, segons l’establert a la clàusula anterior.
16.

Requeriment de documentació, adjudicació i formalització del contracte del

contracte
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16.1 Una vegada l’òrgan de contractació accepti la classificació de les ofertes realitzada per
la mesa de contractació segons s’indica a la clàusula 14 i, si fos el cas, s’hagin estimat o no
les propostes incurses en presumpció d’anormalitat, els serveis administratius requeriran al
licitador millor valorat, per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils presenti la
documentació original o legitimada notarialment que s’indica en el punt 2 o 3 d’aquesta
clàusula. Els certificats sol·licitats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics. La documentació indicada, si s’escau, també s’haurà d’aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri.
El requeriment per a presentar la documentació, es realitzarà a l’adreça electrònica facilitada
a l’efecte i iniciant-se el còmput dels 10 dies el dia següent al seu enviament. Si en aquell
termini no presenta la documentació requerida o aquesta no acredita les circumstàncies
manifestades en la declaració responsable i de solvència o al DEUC, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta i es demanarà la mateixa documentació al licitador següent
segons l’ordre de classificació.
Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o error de caràcter
esmenable, els hauran d’esmenar en el termini màxim de 3 dies hàbils. En el cas que no es
complementi adequadament el requeriment, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat
la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en
puntuació.
L’anterior fet, comporta l’exigència del 3% del pressupost base de licitació en concepte de
penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la
causa prevista a l’article 71.2a) de la LCSP.
Per part de l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat SA, es procedirà a adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat per la mesa de contractació, una vegada comprovat
que reuneix els requeriments per participar en aquesta licitació. En cas contrari,
l’adjudicació recaurà en el següent licitador millor classificat.
Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració seran accessibles de
manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del moment en què es
notifiqui l’adjudicació del contracte a tots els licitadors.
En el perfil del contractant es publicarà la informació necessària que permeti als interessats
interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació.
En el termini establert a l’article 153.3 de la LCSP, el contracte es formalitzarà per escrit.
En el supòsit que no es pugui formalitzar el contracte amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent en la classificació i se seguirà allò establert als apartats 4 i
5 del mateix article.
No obstant l’exposat, l’òrgan de contractació, sempre que sigui per raons d’interès públic,
podrà acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte o desistir del
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procediment, abans de la formalització del contracte. En aquests casos es podrà compensar
als licitadors per les despeses que hagin incorregut en la preparació de la licitació, que en
cap cas podrà ser superior a 50,00 €.

16.2 Si l’empresa proposada com adjudicatària no consta inscrita en el REGISTRE
ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) o en el REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I
EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC o que no figurin en una base de dades
nacional d’un estat membre de la Unió Europea, haurà d’aportat la documentació següent:

a)

Escriptura de constitució o modificació inscrita al Registra Mercantil, o si no es exigible

escriptura o document de constitució, estatus o acta fundacional en que constin les normes
que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. Si es
tracta d’empresaris no espanyols, hauran d’aportar la documentació establerta als apartats 2
i 3 de l’article 84 de la LCSP.
b)

NIF de l’empresa o NIF de l’empresari individual espanyol.

c)

Escriptura de poders del representant i signant de la documentació de la licitació.

d)

Certificats acreditatius de la solvència econòmica i financera sol·licitada a la clàusula

9.1
e)

Certificats acreditatius de la solvència tècnica sol·licitada a la clàusula a la clàusula 9.2

f)

Certificats, amb data posterior a la finalització del termini de licitació, acreditatius del

compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social establertes per les
disposicions vigents:
- En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE) i estigui obligada al pagament d’aquest, el document
d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable i de solvència
de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. Tanmateix, en el cas que
l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció d’aquest impost
recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una
declaració responsable i de solvència

que ha d’especificar el supòsit legal

d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
- Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració competent, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
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g)

Document acreditatiu d’haver dipositat la fiança definitiva, segons clàusula 4 d’aquest

plec, si es demana en el Plec.
16.3 Si l’empresa proposada com adjudicatària consta inscrita en el REGISTRE ELECTRÒNIC
D’EMPRESES LICITADORES (RELI) o en el REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES
CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC o que figurin en una base de dades nacional d’un estat
membre de la Unió Europea, haurà d’aportat la documentació original següent:

a)

Documentació acreditativa d’aquelles circumstàncies no vigents o actualitzades de la
inscripció al Registre corresponent. Si per part d’Aigües del Prat no s’ha pogut tenir accés
al Registre, certificació i dades que hi consten.

b)

Document acreditatiu d’haver dispost de la fiança definitiva, segons clàusula 4 d’aquest
plec., si es demana en el Plec.

17.

Garanties

Pels motius indicats a la Memòria no es demana en aquesta licitació la constitució d’una
garantia definitiva
IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
18.

Condicions especials d’execució del contracte

Vista la naturalesa de l’objecte del servei no es sol·liciten unes condicions especials
d’execució, apart de les obligacions esmentades a la clàusula 6.
19.

Execució i supervisió del serveis. Responsable del contracte

19.1 Amb independència del departament administratiu encarregat del seguiment i execució
ordinària del contracte, es designa al Cap de l’Àrea Econòmica i de RRHH,

Josep Mateo,

Telèfon 93 479 35 35. Correu electrònic compres@aiguesdelprat.cat com a responsable del
contracte, que exercirà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions

necessàries per assegurar una correcta realització del servei contractat.
-

La resolució d’incidències en relació a la interpretació de la documentació del contracte

o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals en els termes d’aquest plec,
prèvia audiència del asseguradora. En cas de segueixen les diferències, informarà a l’òrgan
de contractació per tal que resolgui sobre l’assumpte. Llevat que per motius d’interès públic
ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no
determinarà la paralització del contracte.
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-

Convocar a la seu d’Aigües del Prat SA, quantes reunions estimi pertinents per al bon

desenvolupament del servei. Reunions a les que haurà d’assistir la representació del
asseguradora, assistit per aquells facultatius que tinguin alguna intervenció en l’execució del
servei. La societat municipal haurà de donar la seva conformitat si per part de la
representació del asseguradora es proposa l’assistència d’altres persones amb poder de
decisió.
-

Informar al òrgan de contractació sobre les incidències que en l’execució del contracte

es produeixin i proposar les mesures a adoptar, incloses les penalitzacions.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.
20.

Correcta execució del contracte.

20.1 El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules, a la resta de
documentació

amb

caràcter

contractual

i

conforme

les

instruccions

que

doni

al

assegurador/a la persona responsable del contracte.
20.2 L’empresa asseguradora està obligada a complir els terminis fixats en el contracte.
V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
21.

Abonaments a l’empresa asseguradora

21.1 El asseguradora tindrà dret a l’abonament del preu pels serveis. El preu s’abonarà amb
la presentació de la factura o rebut i es realitzarà amb periodicitat anual. A cada factura
haurà de constar el número de l’expedient C-2021-11.
21.2 El pagament a l’empresa asseguradora s’efectuarà contra presentació de la factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a
l’apartat 4 de l’article 198 de la LCSP. Per a procedir al seu pagament haurà d’estar validada
per responsable del contracte. El pagament del servei es farà efectiu abans de l’inici del
període anual que empara la cobertura.
22.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del què disposa l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter
personal, es deixa constància del següents extrems:
-

La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades

de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
-

En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el
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licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades
/ afectades per facilitar la referida informació a APSA amb la finalitat de licitar en el present
procediment i informant igualment de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició davant APSA amb domicili a Plaça de l’Aigua, 1 – El Prat de Llobregat.
-

La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal

serà dipositada a les oficines centrals d’APSA, ubicades a Plaça de l’Aigua, 1 del Prat, de
Llobregat i serà tractada per APSA per a la qualificació, valoració i comparació de les
proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa
de contractació pública que sigui d’aplicació a APSA. Els destinataris d’aquesta informació
seran la pròpia APSA així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells
tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
-

La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza

a APSA 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.
-

La presentació de l’oferta implica que el licitador autoritza a la publicació de les seves

dades personals al registres públics de contractació i al perfil del contractant de la Plataforma
de contractació de la Generalitat de Catalunya i/o Estat, en quan als requisits de publicació
de les actes i resolucions d’adjudicació.
-

Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i

oposició dirigint un escrit a APSA com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada
adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti
la identitat de la persona que exerciti el dret.
-

L’ asseguradora s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament General de
Protecció de Dades (UE) 2016/679. i

la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de

Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
-

La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el

asseguradora amb ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que
corresponen a APSA responsable del Tractament de dades personals, té caràcter confidencial
i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit
de l’execució directe del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui
tenir el asseguradora
-

L’asseguradora haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la

qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit
caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la pròpia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal.
-

L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional

respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raó
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del subministrament o servei, obligació que subsistirà encara desprès de la finalització del
mateix, de conformitat Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
-

L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en

matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les
seves tasques per al subministrament o servei, especialment les derivades del deure de
secret, responent l’empresa adjudicatària personalment de les infraccions legals que per
incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.
Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal l’adjudicatari,
haurà de respectar en la seva integritat Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679 i la seva normativa de desenvolupament així mateix signarà el pertinent contracte
de protecció de dades amb Aigües del Prat, SA en el qual manifestarà que les dades
personals a tractar es troben a servidors ubicats dins de la Unió Europea.
23.

Obligacions laborals i inexistència de relacions laborals

23.1 El asseguradora està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i
de seguretat social.
23.2 No existirà cap vinculació laboral entre el personal que es destini a l’execució del
contracte i Aigües del Prat SA. El asseguradora exercirà el poder de direcció i d’organització
sobre l’anterior personal, sent l’empresa adjudicatària la única responsable i obligada al
compliment de les disposicions legals que resultin aplicables, en especial en matèria de
contractació, Seguretat Social, tributària, prevenció de riscos laborals, etc. Aquest personal
no tindrà cap vinculació jurídic – laboral amb Aigües del Prat SA , sense perjudici de les
facultats de control i inspecció que corresponguin a la societat municipal, establertes
legalment o per contracte.

24.
a.

Altres obligacions del asseguradora.
Designar una persona que la representi, amb suficient autonomia de decisió,

per

tractar les incidències tècniques que puguin sorgir en l’execució de les prestacions
contractades.
b.

Son per compte del asseguradora les despeses i impostos, així com també les de

formalització del contracte en el supòsit d’elevació a escriptura pública, així com de quantes
llicencies, autoritzacions i permisos procedeixin en ordre a executar i lliurar correctament
els bens o a prestar el servei objecte del contracte.
c.

L’ asseguradora col·laborarà amb la societat municipal en les actuacions que aquesta

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació
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sobre transparència i contractació imposin als adjudicataris en relació al sector públic, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoqui de forma
directa per previsió legal.
25.

Modificació del contracte

La pòlissa d’assegurança que es licita ha estat calculada en funció del de les necessitats
previstes a la data de confecció del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Es preveu una modificació màxima del contracte d’un 20% degut a que un risc, per omissió
no estigués inclòs en el PPT o sigui de necessària incorporació per aconseguir una cobertura
més complerta en la pòlissa, i que això pugui comportar una repercussió econòmica de
prima. També es contempla una modificació per la realització de noves activitats
econòmiques o empresarials que no s’exerceixin a l’hora de confeccionar el plecs de la
present licitació.
La modificació aquí prevista no suposa l’establiment de nous preus unitaris no previstos al
contracte ni suposa alterar la naturalesa del contracte.
VI. SUCCESSIÓ I CESSIÓ
26.

Successió i cessió del contracte

26.1 En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat asseguradora, el
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els
drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixin les condicions de capacitat,
absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del
contracte o que les societats beneficaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la
societat

de

la qual

provingui

el

patrimoni, empreses

o

branques segregades, es

responsabilitzen solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa asseguradora ha de comunicar a Aigües del Prat SA la circumstància que s’hagi
produït.
En cas que l’empresa asseguradora sigui una UTE, quan tingui lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà
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necessari que tingui plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i
que es mantingui la solvència i la capacitat exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui
constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa asseguradora.
26.2 Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa asseguradora a una tercera persona asseguradora, sempre que les qualitats
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinada de l’adjudicació del
contracte, ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 % de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa asseguradora en concurs
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent
per a la declaració de concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes
que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb el sector públic, la solvència
sol·licitada i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en

tots els drets i les obligacions que

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
27.

Recepció, liquidació i termini de garanties.

El contracte s’entendrà complert quan s’hagin realitzat la totalitat del servei a satisfacció.
Aigües del Prat, SA .
Complert el contracte s’estendrà el document de liquidació.
28.

Resolució del contracte

28.1 Son causes de resolució del contracte:
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a.

La mort o incapacitat sobrevinguda del asseguradora individual o l’extinció de la

personalitat jurídica de la societat asseguradora, sense perjudici del que es preveu a la
clàusula 26 d’aquest plec relativa a la successió del asseguradora.
b.

La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

c.

El mutu acord entre Aigües del Prat i el asseguradora.

d.

La demora en el compliment dels terminis per part del asseguradora.

e.

La demora en el pagament per part d’Aigües del Prat SA per un termini superior a 6

mesos.
f.

L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes pactats, quan no sigui possible

modificar el contracte.
g.

L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a la prevenció de riscos

laborals del personal adscrit a l’execució del contracte.
h.

L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la clàusula 18

d’aquest plec.
i.

L’incompliment del deure d ’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi

en l’execució del contracte.
j.

L’incompliment del deure de protecció de dades establert a la clàusula 22 d’aquest

plec.
k.

L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del asseguradora

als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
28.2 La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de fiança, es produirà sense perjudici
de les indemnitzacions que a favor d’una o altra part fossin procedents.

VIII. RECUSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIÓ COMPETENT
29.

Regim de Recursos

De conformitat amb l’establert a l’article 44 de la LCSP determinades actuacions podran ser
objecte del recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
30.

Arbitratge

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre el asseguradora i Aigües del
Prat, es resoldrà mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals que, malgrat això,
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hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. Les parts se sotmeten a l’arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre
o Àrbitres i l’administració de l’arbitratge; obligant-se des d’ara al compliment de la decisió
arbitral. L'arbitratge serà de dret. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà
sotmès a l'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral
de Barcelona. Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les
despeses i drets de Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció
d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el
laude arbitral o el pronunciament judicial. El laude determinarà els respectius percentatges
del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les
parts contractants en funció del grau de racionalitat dels respectius arguments.
31.

Jurisdicció competent

De conformitat amb l’article 27.1. c) de la LCSP és competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa les qüestions relatives a la preparació i adjudicació del contracte. Sense
perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment
i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 27.2 de
la LCSP. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la
jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del Prat de Llobregat o en el seu
defecte dels de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

El Prat de Llobregat ( veure data de la signatura electrònica)

Josep Mateo Marqués
Àrea Econòmica i de RRHH
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ANNEX 1
DECLARACIÓ D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ASSEGURANCES DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ASSEGURANCES I/O AUTONOMIC.

29
PCAP C-2021-11

Plec de clàusules administratives particulars

En/Na...............................................................................................

amb

NIF/NIE

número........................ EN NOM PROPI/ O COM PERSONA APODERADA de l'empresa
..............................................................................,NIF ............................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT1 que l’empresa a la qual represento , i és
licitadora del contracte d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat civil
D’AIGÜES DEL PRAT, SA.

-

Esta

inscrita en el registre oficial de la direcció general d’assegurances per exercir

l’activitat i/o en un registre d’assegurances autonòmic

-

-Que actuo en qualitat de:
Marcar

Actuo com

Número de clau

amb una X
Agent d’Assegurança
Corredor d’Assegurança
Empresa d’assegurança

Lloc i data
Nom i Cognom
DNI

Signatura del representant
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ANNEX 2 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I QÜESTIONARI PER A VALORAR ELS
CRITERIS OBJECTIUS DE LES CLÀUSULES 14.B, 14.C I 14.D
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En/NA.......................................................................................................................
amb NIF/NIE número............................................................. com a persona apoderada
de

l'empresa.............................................................................................................,

NIF ...........................................

EXPOSA:
Que presento oferta econòmica relativa a la licitació del contracte D’UNA POLISSA
D’ASSEGURANCES QUE COBREIXI LA RESPONSABILITAT CIVIL D’AIGÜES DEL PRAT, SA.
, amb total acceptació de les condicions establertes en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’esmentat contracte, segons el següent
detall:
-

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
. Prima NETA ANUAL ...............................................................€
.Import total impostos ...........................................................€

-

. Prima TOTAL........................................................................€

Escriure en lletres la Prima Total oferida
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NOTA: (indicar el nom de la companyia d’assegurances de la qual es presenta
l’oferta)___________________________________________________________________
Lloc i data

Signatura del representant i segell de l’empresa
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Plec de clàusules administratives particulars

QÜESTIONARI PER A VALORAR CLÀUSULES 14 B, 14 C I 14D del PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS REFERIT A LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL.
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Plec de clàusules administratives particulars

En/NA................................................................................................................ amb
NIF/NIE número............................................................. com a persona apoderada de
l'empresa........................................................................................., NIF
...............................
EXPOSA:
Que en relació al criteris de valoració automàtics indicats en els apartats B, C i D de la
clàusula 14. del Plec de Clàusules Administraves Particulars, del contracte d’una pòlissa
d’assegurances que cobreixi la responsabilitat civil D’AIGÜES DEL PRAT, SA., complimento el
present qüestionari i manifesto que l’oferta presentada cobreix el que s’indica a continuació.
(Marcar el que correspongui)
Si

No

Aplico una millora addicional per sobre de la cobertura del límit
general de cobertura de 2.500.00 € per any i sinistre que s’indica en

el PPT, en __________________ €, per la qual cosa, aquesta cobertura general restarà
finalment establerta en ___________________€

Si

No

Aplico una millora addicional per sobre de la cobertura del sublimit
de responsabilitat patronal per víctima de 450.000 € que s’indica

en el PPT, en __________________ €, per la qual cosa, aquesta cobertura restarà
finalment establerta en ___________________€

Si

No

Que aplico una reducció de la quantitat de franquícia general de la
pòlissa establerta en 2.000 €/sinistre que s’indica en el PPT, de

____________________€_ per la qual cosa la franquícia per sinistre restarà establerta
ne __________________ €

Lloc i data
Signatura
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