CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DE
LES AIGÜES RESIDUALS DEL SECTOR FARELL PARK A LA XARXA MUNICIPAL DE
SANT POL DE MAR

A Sant Pol de Mar a data de signatura
REUNITS
D'una banda, la Sra. Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Pol de
Mar amb domicili a Plaça de la Vila, 1 i amb NIF número P0823500D actua en aquest acte
en nom, representació i interès de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. D’ara en endavant
l’adjudicant. Assistida per la Secretària accidental de la Corporació Lídia Sagristà Vilà.
I de l’altra, el Sr. Narcís Ruscalleda Bota, amb DNI número 77607930L actua en nom de
RUSCALLEDA, S.A.U., amb NIF A58084294 i d’ara en endavant l’adjudicatari.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat jurídica per formalitzar el present
contracte.
MANIFESTEN
1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 22 d’octubre de 2018 es va
aprovar el plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a
l’adjudicació del contracte d’obres de connexió de les aigües residuals del sector del Farell
Park a la xarxa municipal de Sant Pol de Mar.
2. En data 28 de desembre de 2018 la Mesa de contractació acordà establir la classificació
de les ofertes presentades en l’esmentat procés de licitació, d’acord amb l’informe tècnic i
requerir a l’empresa RUSCALLEDA, S.A.U. la presentació de la documentació per a
l’adjudicació, als efectes de l’article 150 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre. L’empresa
RUSCALLEDA, S.A.U presentà la documentació i la garantia exigida en data 22/01/2019 RE
502/2019.
3. En data 4 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa
RUSCALLEDA SAU, amb NIF A58084294 l’execució d’obres de connexió de les aigües
residuals del sector del Farell Park a la xarxa municipal de Sant Pol de Mar, per un import
de 382.403,26 € més IVA a càrrec de l’aplicació 04 16200 6330000, incloent les millores
ofertades.
4. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjectarà a la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, així com pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA: L’empresa RUSCALLEDA, S.A.U, s’obliga a la prestació del contracte
d’execució d’obres de connexió de les aigües residuals del sector del Farell Park a la xarxa
municipal de Sant Pol de Mar, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives, de

Prescripcions Tècniques, que degudament signades per les parts com a forma d’acceptació
incondicional i sense reserves, s’incorporen com a documents annexos al present contracte,
així com les condicions estipulades a l’oferta presentada per l’adjudicatari.
SEGONA: El preu del contracte és de 382.403,26 € més IVA.
TERCERA: El contracte tindrà un termini d’execució de 8 mesos.
QUARTA: Correspon a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar la interpretació d’allò convingut, de
modificar les prestacions segons les conveniències del servei i de suspendre la seva
execució per causes d'interès públic.
CINQUENA: Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en
el desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels
seus drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i es
reconeix la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I per tal que així consti, signen aquest contracte, en el lloc i en la data indicada a
l’encapçalament, davant de la Secretària accidental que en dóna fe.
L’Alcaldessa,

El Contractista,
Firmado digitalmente por

Montserrat Garrido Montserrat Garrido Romera
- DNI 39836736T (SIG)
Romera - DNI
2019.02.11 09:36:11
39836736T (SIG) Fecha:
+01'00'

77607930L NARCIS
RUSCALLEDA (R:
A58084294)

La Secretària accidental de la Corporació,

Lidia Sagristà Vilà
- DNI 77099832Z
(AUT)

Firmado digitalmente
por Lidia Sagristà Vilà DNI 77099832Z (AUT)
Fecha: 2019.02.11
09:37:09 +01'00'

Firmado digitalmente por 77607930L NARCIS
RUSCALLEDA (R: A58084294)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0254/PUESTO 1/35935/05062018100233,
serialNumber=IDCES-77607930L,
givenName=NARCIS, sn=RUSCALLEDA BOTA,
cn=77607930L NARCIS RUSCALLEDA (R: A58084294),
2.5.4.97=VATES-A58084294, o=RUSCALLEDA SA,
c=ES
Fecha: 2019.02.11 10:59:50 +01'00'

PLEC DE CLÀUSULES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES
RESIDUALS DEL SECTOR FARELL PARK A LA XARXA MUNICIPAL DE SANT
POL DE MAR
1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació promoguda pels Serveis Territorials per
l’execució de les obres de connexió de les aigües residuals del Sector Farell Park a la
xarxa municipal a Sant Pol de Mar d’acord amb el projecte d’obres aprovat.
2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/ estan acreditats a l’expedient.
3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de QUATRECENTS SETANTA-SET MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTAQUATRE CÈNTIMS, IVA EXCLÒS, 477.627,64 € (IVA exclòs).
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
al Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de CENT MIL TRESCENTS UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS, 100.301,81 euros.
4) Aplicacions pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 04 16200 6330000 Xarxa de sanejament urbanització Farell del vigent
pressupost de Sant Pol de Mar
5) Durada del contracte
El contracte tindrà un termini d’execució de 8 mesos.
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6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) aprovat per la Llei
9/2017, de 8 de novembre és de CINC-CENTS SETANTA-TRES MIL EUROS AMB
CENT CINQUANTA-TRES CÈNTIMS, 573.153 € més IVA.
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o
equivalents s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.
7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada,
es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i
adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris de valoració automàtica
8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en el procediment licitatori presentarà dins el termini
que s’estableixi en l’anunci corresponent en el registre de l’ajuntament, Plaça de la
Vila, 1 de Sant Pol de Mar. Per consultes podeu adreçar-vos a la secretaria de
l’ajuntament al telèfon 937600451, fax 937601352 o adreça secretaria@santpol.cat
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada, en un ÚNIC SOBRE dins del qual
s’inclourà la documentació que es detalla a continuació:
El sobre 1 portarà la menció "Documentació del procediment obert simplificat per
a l’execució de les obres per la connexió de les aigües residuals del sector Farell
Park a la xarxa municipal de Sant Pol de Mar" i haurà de contenir la documentació
següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. ..
.....................), opta a la contractació relativa a les obres de connexió de les
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aigües residuals del sector Farell Park a la xarxa municipal de Sant Pol de
Mar i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar
amb l’Administració previstes als articles 71 a 73 LCSP;
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social;
- Que autoritza l’ajuntament de Sant Pol de Mar perquè pugui obtenir
directament, davant de les Administracions competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
 SI

 NO

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els
termes de la clàusula 9 del present Plec.
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar
la documentació assenyalada en la clàusula 17 del present Plec.
- Que autoritza a l’ajuntament de Sant Pol de Mar a que trameti totes les
notificacions adreçades a l’empresa que represento per mitjans electrònics.
L’adreça de correu electrònic on l’ajuntament pot trametre les notificacions
és _______________________________________.
(Lloc, data, signatura i segell)."
b) Inscripció en el registre oficial de Licitadors i Empreses classificades de
les Administracions Públiques, acreditatiu del compliment de les
condicions de solvència econòmica i financera, tècnica i professional,
així com, si s’escau, la declaració jurada relativa a que no s’han modificat
les condicions de la inscripció.
c) Relació dels mitjans personals i materials que d’acord amb l’article 76
LCSP, adscriurà a l’execució del contracte.
d) Altres declaracions:
- En el supòsit que l’empresa licitadora tingui intenció de concórrer en unió
temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem
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amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació
de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran
de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen,
amb indicació de les empreses que la composen.
- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, l’empresa licitadora haurà de
presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents
les circumstàncies que donaren lloc a l’esmentada exempció.
- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els
termes de la clàusula 11 del present Plec, l’empresa licitadora haurà de
presentar declaració consignant-los.
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, l’empresa licitadora
haurà de presentar declaració de subjecció a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, i subsistir en el moment de
perfecció del contracte d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de
la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida,
sens perjudici d’allò establert a la clàusula 17 del present Plec.
e) La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a les obres de connexió de les aigües
residuals del sector Farell Park a la xarxa municipal de Sant Pol de Mar es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte d’obres i el Plec de
prescripcions tècniques i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
(Lloc, data, signatura i segell)."
Caldrà adjuntar a l’oferta econòmica els preus unitaris de l’obra.
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La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en un ÚNIC SOBRE TANCAT,
identificat a l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signats per la
persona representant de l’empresa licitadora o la persona física i indicant el nom i
cognoms o raó social de l’empresa. A l’interior, en un full independent, s’hi farà constar
el contingut, enunciat numèricament.
f)

Les millores aportades diferents del preu:
TERMINI ADDICIONAL DE GARANTIA

□

Oferiment d’un any addicional de garantia

MILLORES TÈCNIQUES
“En/Na ............................................................., amb NIF núm. ........................, en nom
propi / en representació de l’empresa ..............................., CIF núm. ......................,
domiciliada a .................................... carrer ................................., núm. ..................),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a les obres
de connexió de les aigües residuals del sector del Farell Park a la xarxa municipal de
Sant Pol de Mar, diu:

□

Sí, assoleixo el compromís, sense cap cost per l’ajuntament,
d'executar la millora de les bombes, augment de diàmetre canonada
i dipòsit sortida EBAR en la forma proposada en les prescripcions
tècniques.

□

Sí, assoleixo el compromís, sense cap cost per l’ajuntament,
d'executar la caseta per tancar l’EBAR en la forma proposada en
les prescripcions tècniques.

Annexo al present document la valoració econòmica amb preus unitaris
detallada en la forma que consta en el PPT, desglossant el valor amb IVA
inclòs i exclòs, així com les fitxes tècniques corresponents.
La manca d’aportació de la valoració econòmica o de les fitxes tècniques
suposarà la no valoració de la millora.

□
□

No assoleixo el compromís d'executar la millora de les bombes
proposada en les prescripcions tècniques.
No assoleixo el compromís d’executar la caseta per tancar l’EBAR

(Lloc, data i signatura de la persona licitadora)
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9) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
D’acord amb l’establert a l’article 86 a 97 de la LCSP, la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot
seguit s’indiquen. La inscripció en el registre oficial de Licitadors i Empreses
classificades de les Administracions Públiques acreditarà, excepte prova en contrari,
les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari:
• Solvència econòmica i financera:
L’empresa licitadora l’haurà d’acreditar a través d’aquests mitjans:
a) Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles danys i
perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 €.
b) Volum anual de negocis de 600.000 €
• Solvència professional o tècnica:
L’empresa licitadora haurà d’acreditar:
a) Una relació de les obres executades en els últims 5 anys que inclogui import,
dates i el destinatari, públic o privat d’aquests.
b) Indicació del personal tècnic participant en el contracte, i titulacions
acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal responsable de
l’execució del contracte.
c) Declaració indicant la maquinària i equip tècnic del que es disposi per a
l’execució de les obres, adjuntant la documentació pertinent.
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es
podrà acreditar, amb la classificació empresarial en el/s grup/s, subgrup/s i
categoria/es que tot seguit es detallen:
Grup G:
Grup E:

Subgrup 4
Subgrup 1

Categoria 3
Categoria 3

L’empresa licitadora haurà d’adscriure d’acord amb l’article 76 LCSP, els mitjans
personals i materials que indicarà mitjançant relació i aquesta adscripció tindrà
caràcter d’obligació essencial del contracte.
10) Criteris d'adjudicació
AUTOMÀTICS
10.1. Preu ofertat. Fins a 75 punts
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor oferta serà el preu
ofertat i s’aplicarà en la següent forma:
- Preu ofertat..............................fins a 75 punts
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S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima
puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les
baixes i de manera proporcional amb aplicació de la següent fórmula
Oferta més avantatjosa x 75
Oferta presentada
10.2. Termini addicional de garantia. 5 punts
El termini de garantia fixat és d'un any a comptar des de la data de final d'obra que
consti a l'Acta de recepció de les obres.
Aquest pot ser incrementat en un any més, amb un total de 2 anys de garantia,
atribuint una puntuació màxima de 5 punts per l’empresa licitadora que oferti aquesta
millora.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no incrementin el termini de garantia.
10.3. Millora de les bombes, augment de diàmetre canonada i dipòsit sortida
EBAR, 10 punts
L’oferiment com a millora tècnica sense cap cost per l’Ajuntament de la millora de les
bombes en la forma descrita al Plec de prescripcions tècniques serà valorat amb 10
punts.
Per a la valoració de la millora caldrà que l’empresa licitadora aporti necessàriament
la valoració econòmica amb preus unitaris i desglossant el valor amb IVA exclòs i
inclós, així com les fitxes tècniques corresponents.
El cost econòmic serà assumit íntegrament per l'adjudicatari, no podent ser repercutit a
l'Ajuntament.
10.4. Construcció d’una caseta per tancar EBAR, 10 punts
L’oferiment com a millorà tècnica sense cap cost per l’Ajuntament de la construcció
d’una caseta per tancar EBAR, en la forma descrita al PPT, 10 punts.
Per a la valoració de la millora caldrà que l’empresa licitadora aporti necessàriament
la valoració econòmica amb preus unitaris i desglossant el valor amb IVA exclòs i
inclós, així com les fitxes tècniques corresponents.
Es valoraran amb 0 punts les ofertes que no presentin cap millora o que no aportin la
valoració econòmica amb preus unitaris ni les fitxes tècniques.
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11) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Els criteris de preferència són els establerts a l’article 147.2 de la LCSP.
12) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 5 dies hàbils següents a partir de la
recepció de la documentació.
13) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
14) Proposicions anormals o desproporcionades
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els
supòsits previstos a l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en
endavant RGLCAP).
15) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional.
16) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108 LCSP.
17) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel
licitador proposat com a adjudicatari
L’empresa licitadora proposada com a adjudicatària abans de l’adjudicació i dins del
termini de 7 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment
que preveu l’article 159 de la LCSP haurà de:
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- Acreditar la constitució de la garantia definitiva, així com aportar:
-Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat l’Ajuntament
per obtenir de forma directa la seva acreditació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els
termes assenyalats a l’article 159 LCSP.
18) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini
de 7 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de
l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
19) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable.
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en
relació als seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article
215 LCSP
20) Condicions especials d’execució
No és procedent.
21) Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el articles 203 a 207 i 242 LCSP.
Es preveu la modificació del contracte fins al 20% del preu inicial en els següents
supòsits:
-

Modificacions en els serveis urbanístics existents (soterrats) no detectats al llarg
del recorregut de la nova xarxa
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-

Modificacions del contracte derivats del mal estat del ferm i base dels camins on
han de passar els nous serveis
Despreniments no previstos dels talussos actuals que limiten amb la zona verda i
equipaments.

Els límits per a la modificació de contracte seran els establerts a l’article 242 de la
LCSP.
El procediment per a la modificació del contracte haurà de ser acordat per l’òrgan de
contractació, prèvia audiència de l’empresa adjudicatària, per un termini d’una
setmana.
22) Règim de pagament
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als
efectes del seu pagament.
El pagament es realitzarà per la Tresoreria de l’Ajuntament, en els terminis establerts
en l’article 198 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i
TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Sant Pol
i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
23) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
24) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 245 i
concordants de la LCSP, les següents:
-

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
L’incompliment de qualsevol obligació essencial, sens perjudici d’allò que disposa
la clàusula següent, referida a les penalitats.
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-

La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el Treball
dins del termini establert en la 3.c.3) d’aquest Plec, així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents del termini que
estableix la mateixa clàusula.

25) Penalitats
Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista
les penalitats següents:
-

per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la
proporció de 0,20 per cada 1.000 € del preu del contracte/pressupost del contracte.

26) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
27) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’un any millorable en l’oferta a comptar des de la data
de recepció i/o conformitat de la prestació contractada.
28) Cessió
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.
29) Subcontractació
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de l’objecte del
contracte, tret que conforme a l'establert en les lletres d) i e) de l'apartat 2º de l'article
215 LCSP, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada directament pel
contractista i sempre que es compleixin els requisits establerts en l'apartat 2 de l'article
215LCSP.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
11

experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar, d'acord
amb l'article 71 LCSP. Aquesta acreditació podrà fer-se efectiva mitjançant declaració
responsable del subcontractista.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud del
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de
les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en la LCSP, i en
funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents
conseqüències:
a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del
subcontracte, segons l'establert en l'apartat 20 del quadre de característiques
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP.
Així mateix, i quant als pagaments a subcontractistes i subministradors, quedarà
obligat al compliment dels requisits i obligacions establerts en els articles 216 i 217 de
la LCSP.
En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista
principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte
enfront de l'Administració, amb subjecció estricte als plecs de clàusules administratives
particulars, i als termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en
matèria mediambiental, social o laboral al que es refereix l'article 201 LCSP.
Els subcontractistes no tindran acció directa enfront de l'Administració contractant per
les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució
del contracte principal i dels subcontractes.
El contractista haurà d'informar als representants
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

dels

treballadors

de

la

Els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes
als quals vagi a encomanar la seva realització. En aquest cas, si els subcontractes no
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s'ajusten a l'indicat en l'oferta, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des
que efectuïn la notificació i aportació de les justificacions referides en el paràgraf
anterior, excepte autorització expressa amb anterioritat per l'Administració o situació
d'emergència justificada, excepte si l'Administració notifica en aquest termini la seva
oposició.
En els contractes d'obres, d’acord amb el paràgraf primer de l'article 217.2 de la LCSP
quan el valor estimat del contracte sigui superior a 5 milions d’euros o l’import de
subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, les actuacions de
comprovació i d'imposició de penalitats per l'incompliment previstes en, seran
obligatòries per a l'Ajuntament, en relació als pagaments a subcontractistes que hagin
assumit contractualment amb el contractista principal el compromís de realitzar
determinades parts o unitats d'obra.
De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada d'aquells subcontractistes o
subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació,
juntament amb aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun
d'ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, hauran
d'aportar a sol·licitud de l'Administració justificant del compliment dels pagaments a
aquells una vegada acabada la prestació, dins dels terminis de pagament legalment
establerts en l'article 216 LCSP i en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el
que li sigui aplicable.
Aquestes obligacions tindran la consideració d’obligacions essencials d'execució del
contracte.
30) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
31) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, Projecte
d’obres, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Sant Pol
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de Mar, per la Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la qual 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, Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal
aplicable.
32) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
33) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
34) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 600.000 €.
35) Lloc de realització objecte del contracte
El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és la ubicació de
l’actuació.
36) Protecció de dades de caràcter personal
El contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de protecció de dades, així com el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l’empresa
contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l’empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
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dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l’activitat o servei prestat.
37) Delegació i personal d’obra del contractista
El Delegat/da d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec
General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en personal
tècnic mitjà o superior qualificat amb l’especialitat.
Si escau, el contractista s’obliga a designar una persona suplent amb les mateixes
característiques.
38) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
La direcció de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a
càrrec del contractista fins el límit màxim d’ 1,5 per cent de l’import del tipus de licitació.
39) Pla de seguretat i salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que
consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del
contracte a què es refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta
matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
El contractista haurà de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura del
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic
competent i elevat a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils
realitzi les esmenes que se li indiquin.
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40) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció
facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi
notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de
comprovació del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Sant Pol signaran una acta
d’inici de les obres en un termini màxim de 3 dies naturals comptats a partir de l’endemà
d’aquesta notificació.
41) Permisos i llicències
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per
l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.
42) Gestió dels residus
Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que
generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.
43) Senyalització de les obres
El contractista instal·larà els senyals que marqui el Pla de Seguretat i Salut o bé el que
indiqui el/la Coordinador/a de Seguretat.
Sant Pol de Mar, 13 d’octubre de 2018.
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Ajuntament de Sant Pol de Mar
Àrea de Territori

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES
PER A LA CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL SECTOR FARELL PARK
A LA XARXA MUNICIPAL A SANT POL DE MAR

Valoració dels criteris d'adjudicació
Millor preu ofertat pel licitador. Fins a 75 punts
El pressupost de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una puntuació
màxima de fins a 75 punts per aquest criteri.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima
puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional.
Puntuació = 75 x

Oferta més econòmica
---------------------------------------Oferta considerada

Termini addicional de garantia. Fins a 5 punts
El termini de garantia fixat és d'un any a comptar des de la data de final d'obra que
consti a l'Acta de recepció de les obres.
Aquest pot ser incrementat en un any més, amb un total de 2 anys de garantia atribuint
una puntuació màxima de fins a 5 punts pel licitador que oferti aquest millora.
Es punturan amb 0 punts aquelles ofertes que no incrementin el termini de garantia.
Oferiment d'un any addicional de garantia
No oferiment d'un any addicional de garantia

5 punts
0 punts

Es proposen un conjunt de dues millores per tal deixar tota la zona d'actuació acabada
i en bones condicions, així com una millor funcionalitat d'una part del mobiliari urbà. El
cost econòmic serà assumit íntegrament per l'adjudicatari, no podent ser repercutit a
l'Ajuntament.
El licitador haurà d'expressar clarament quines millores accepta de les proposades i
cadascuna d'elles haurà d'anar acompanyada de la valoració econòmica, amb preus
unitaris i desglossant el valor amb IVA exclòs i inclòs, així com de les fitxes tècniques
corresponents.
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Millores tècniques. Fins a 20 punts

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

04bd1a6b422941789093cd97375dfe21001

Url de validació

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Per a cada millora ofertada i acompanyada de la documentació requerida (valoració
econòmica i fitxa tècnica) s'obtindrà 10 punts. Es puntuaran 0 punts aquelles ofertes
que no ofertin cap millora.
1.1 Millora de les bombes, augment de diàmetre canonanda i dipòsit sortida EBAR. Fins
a 10 punts.
Amidament
MILLORA DE LES BOMBES I AUGMENT DE DIÀMETRE CANONADA I PRESSIÓ I COL·LECTOR
GRAVETAT TRAM FINAL MARIANO CIRER SALA
u

Substitució de bombes estació de bombament per dues bombes de model
Xylem NP 3085 SH 3~ Adaptive 253 i modificacions necessàries a l'estació
de bombament prevista projecte

m

Substitució canonada pressió per DN 125 PN6

m

Substitució canonada gravetat per PEAD DN 615 SN8

1,000
338,850
68,000

TOTAL
Amidament
DIPOSIT SORTIDA EBAR
Subministrament i instal·lació de mòduls de dipòsits prefabricat de formigó
armat per instal·lar semi-soterrat format per dos cossos de 20 m3 de
capacitat cadascun i de mesures 4,90x2,45x2,16 mts. Inclou connexió entre
u
mòduls amb tub i passamurs amb acer inox, col·locats sobre llosa de
formigó armat. Transport i grua de 60 Tn per instal·lació. Inclou pou de
graves en cas de sobreeixir el dipòsit. Inclou moviments de terres, l'obra civil
i urbanització i acabats que calguin per deixar-ho completament acabat

1,000

TOTAL
1.2 Caseta per tancar EBAR. Fins a 10 punts.
Amidament
u
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m2

m2

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402,
d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (APP)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de
160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
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m2

Partida alçada per l'execució de les fonamentacions i solera de la caseta
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i armadura
prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de
150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la
paret
Sostre de 20+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos
0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm
de D, i una quantia de 0,065 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot
Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3
abocada en sec i part proporcional de mestres en pendent, de 20 cm de
gruix mitjà

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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1,000

72,900

19,580
15,950

15,950
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m
m2
u
kg

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix,
30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
90x205 cm, preu superior, col·locada
Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

6,650
15,950
1,000

63,000

Termini d'execució
El termini d'execució de les obres serà de 8 mesos.

Classificacio
Per a una bona execució de les obres es sol.licta que les empreses que optin a la
licitació tinguin la següent classificació:
Grup G: Subgrup 4
Grup E: Subgrup 1

Categoria 3
Categoria 3
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Sant Pol de Mar, octubre de 2018
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