Núm. exp. EXP 2018-261
CONTRACTE DE SERVEIS “Redacció de Plans directors del servei d’abastament d’aigua a
diversos municipis”
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES ALS CONTRACTES
DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEL SERVEI D’ABASTAMENT
D’AIGUA A DIVERSOS MUNICIPIS” AMB PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I PUBLICITAT
AL PERFIL DEL CONTRACTANT


Òrgan de contractació: Comissió de Govern
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

A.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: equivalent 93.750,00 € (IVA exclòs).
21 % IVA
Per adopció de l’IVA del projecte

19.687,50 €
113.437,50 € (IVA inclòs)

LOT núm. 1

Preu licitació €(IVA NO inclòs)

Municipis: Peramola i Bassella

22.500,00 €
2 renovacions a 11.250,00€ = 22.500,00 €

LOT núm. 2

Preu licitació € (IVA NO inclòs)

Municipis: Cabó i Coll de Nargó

22.500,00 €
2 renovacions a 11.250,00€ = 22.500,00 €

LOT núm. 3

Preu licitació € (IVA NO inclòs)

Municipis: Ribera d’Urgellet i Les Valls d’Aguilar.

22.500,00 €
2 renovacions a 11.250,00€ = 22.500,00 €

LOT núm. 4

Preu licitació € (IVA NO inclòs)

Municipis: El Pont de Bar i La Vansa i Fórnols

26.250,00 €
1 redacció 15.000,00€ +1 renovació 11.250,00€ =
26.250,0 €

B.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 7 mesos , que corresponen a 31 setmanes.
C.- VALORACIÓ DE TERMINIS: SI
D.- GARANTIA PROVISIONAL: No.

E.- GARANTIA DEFINITIVA: Si (5 % del preu d’adjudicació)
F.- TERMINI DE GARANTIA: No
G.- REVISIÓ DE PREUS: No hi haurà revisió de preus.
H.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: No necessita classificació del contractista
I.- FINANÇAMENT: ACA i Ajuntaments
J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 15 DIES NATURALS
K .- OBERTURA DE PROPOSTES: 5è dia hàbil posterior a la finalització termini de presentació
L.- TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: Obert simplificat (article 159 LCSP)
M- Admissibilitat de variants: NO
N.- RESUM CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ EN BASE A 100 PUNTS ( base 10 del plec):
1. Preu oferta econòmica (30 punts)
2. Termini de lliurament dels treball (20 punts)
3. Llistar i definir l’estat i georeferenciació de diferents elements de la xarxa municipal (20
punts)
4. Incloure estudi econòmic desglossat de la implantació de sistemes de telegestió en la
gestió de l’aigua a cada municipi, tenint en compte l’orografia de cada infraestructura i amb
la justificació tècnica de la viabilitat de les cobertures de telecomunicacions (20 punts)
5. Es valora que l’empresa licitadora disposi de dipòsits, finançament o treballi amb
operacions de banca ètica (5 punts)
6. Es valora que l’empresa licitadora tingui una gestió sostenible dels seus serveis a partir de
criteris de la norma ISO 14001 o similar (5 punts)
Altra informació:
Consultes administratives: Secretaria:
contractacio@ccau.cat o a través del perfil del contractant.
Consultes tècniques: Àrea de Medi ambient i Sostenibilitat:
ggarcia@ccau.cat o a través del perfil del contractant
Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=
2250720
Web institucional: www.alturgell.cat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES ALS CONTRACTES
DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS DEL SERVEI D’ABASTAMENT
D’AIGUA DE DIVERSOS MUNICIPIS” AMB PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I
PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT

Exp. Núm.: CPO 2018-261
LEGISLACIÓ APLICABLE.
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria
de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
f) Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
g) Decret 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització
comarcal de Catalunya
h) Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
Aquesta contracte està cofinançat per l’Agència Catalana de l’Aigua per la RESOLUCIÓ
TES/2063/2017, de 22 d'agost, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de
l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als
ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del
servei municipal d'abastament d'aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de
les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions, i pels ajuntaments.
Pel que fa als aspectes que hi tinguin relació, és aplicable també la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobretot en relació a la publicitat dels
contractes, així com als principis d’actuació ètica transparent dels contractistes de les
administracions públiques
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit
de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. Supletòriament al contracte li
resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE I FORMA D’ADJUDICACIÓ I PROCEDIMENT I NECESSITAT
QUE CAL SATISFER
1.1 L'objecte d'aquest Plec de Clàusules és la regulació dels termes i condicions que han de regir
la licitació, per procediment obert simplificat, per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en
endavant (CCAU), de la contractació del servei de l’elaboració i redacció de Plans Directors dels
serveis d’abastament d’Aigua a diversos municipis, dins la subvenció regulada per la convocatòria
TES/2689/2017 de l’Agència Catalana de l’Aigua.
El contingut mínim del Pla Director és el descrit a l’annex 1 de la Resolució TES/2063/2017, de
22 d’agost (publicada al DOGC núm. 7442 de 28/0/2017), que ha d’incloure a més les següents
concrecions:
-

Pel que fa a Capítol 3: Estat actual de les instalꞏlacions, a l’apartat c) s’ha d’incloure la
descripció tècnica detallada dels elements de la xarxa (marca, model, potència, capacitat,
dimensions, etc.) i almenys 1 fotografia geo-referenciada de cadascun dels elements
inventariats de la xarxa en alta, a nivell enunciatiu i no limitatiu: captacions, dipòsits, sistema
tractament i desinfecció, pous, grups d’impulsió, arquetes regulació: de pressió, claus,
desguassos, elements de comptatge, telecontrol i de tots els elements singulars dels servei.

-

Pel que fa als capítols 6: Informe de l’estat i mancances detectades i el capítol 9: actuacions
(de millora i renovació), a més de la descripció genèrica de la proposta d’inversió caldrà
aportar la justificació de la millor solució tècnica disponible en funció de les característiques
endògenes de la ubicació, els serveis disponibles i la seva viabilitat pel seu correcte
funcionament.
Aquesta necessitat es justifica per trobar-nos en una comarca rural de muntanya on
l’orografia, la climatologia, l’estacionalitat de la població dels nuclis, els recursos hídrics i els
mitjans de manteniment, telecontrol i despeses de gestió afecten a la qualitat del servei
d’abastament d’aigua.

-

Pel que fa al Capítol 11: Plànols, serà obligatori la entrega als tècnics municipals i comarcals
de les bases de dades modificables incorporades a la visualització GIS i CAD.

La metodologia per a la redacció del Pla Director ha de seguir les següents fases amb el contingut
i sistema descrit a l’annex 5.
La prestació d'aquest servei abastarà 8 municipis de la comarca de l’Alt Urgell, d’acord amb la relació
de la taula definida a continuació i d’acord amb el tipus de treball previst de Renovació del Pla
director existent del municipi o redacció d’un nou Pla director municipal (en cas de no disposar-ne):
Municipi
BASSELLA
CABÓ
COLL DE NARGÓ
PERAMOLA
PONT DE BAR
RIBERA D’URGELLET
LES VALLS D’AGUILAR
LA VANSA I FÓRNOLS

Tipus de Treball (Renovació Pla existent o Redacció nou Pla)
RENOVACIÓ PLA EXISTENT
RENOVACIÓ PLA EXISTENT
RENOVACIÓ PLA EXISTENT
RENOVACIÓ PLA EXISTENT
REDACCIÓ NOU PLA DIRECTOR
RENOVACIÓ PLA EXISTENT
RENOVACIÓ PLA EXISTENT
RENOVACIÓ PLA EXISTENT

El present contracte es correspon, a l'empara del que disposa l'art. 67.2 a) del RD 1098/2001, amb
la codificació corresponent a la nomenclatura núm., d'acord amb el vocabulari comú de contractes

(CPV) de la Comissió Europea, aprovat mitjançant Reglament (CE) 2151/2003, de 16 de desembre.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és la següent :


71240000-2 : Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació.

1.2. La forma d’adjudicació d’aquesta contractació d’aquest contracte de serveis és el concurs
públic amb procediment obert i tramitació ordinària simplificada (article 159 de la LCSP).
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat
contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Consell Comarcal
compte amb el perfil del contractant al que es tindrà accés a través de seu electrònica
https://www.seu.cat/ccau o bé a través de la web del Consell Comarcal www.alturgell.cat
No es troba subjecte a regulació harmonitzada per ser un contracte de serveis amb un import
inferior al llindar establert.

1.3 Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte: Les necessitats
administratives han estat justificades a l’informe tècnic de l’expedient, i es contenen al documentació
tècnica de descripció del servei.
La divisió en LOTS s’ha justificat a l’informe tècnic que consta a l’expedient, i s’ha tingut en compte
la classificació dels lots en funció de dos criteris principals:
1r.- Per municipis veïns que disposen o poden arribar a disposar de xarxes municipals
d’abastament d’aigua, sigui captacions, dipòsits o distribucions, compartides.
2n.- Per l’extensió dels municipis, composant els lots amb municipis amb superfície major i menor.
El preu es determina d’acord amb la memòria valorada redactada en la solꞏlicitud d’ajut a l’Agència
Catalana de l’Aigua, segons l’Ordre de Convocatòria TES/2689/2017, IVA no inclòs, i detallat segons
la taula per lots següents:
LOT núm. 1
Municipis: Peramola i Bassella

Preu licitació € (IVA NO inclòs)
22.500,00 €
2 renovacions a 11.250,00€ = 22.500,00 €

LOT núm. 2
Municipis: Cabó i Coll de Nargó

Preu licitació € (IVA NO inclòs)
22.500,00 €
2 renovacions a 11.250,00€ = 22.500,00 €

LOT núm. 3

Preu licitació € (IVA NO inclòs)

Municipis: Ribera d’Urgellet i Les Valls d’Aguilar.

22.500,00 €
2 renovacions a 11.250,00€ = 22.500,00 €

LOT núm. 4
Municipis: El Pont de Bar i La Vansa i Fórnols

Preu licitació € (IVA NO inclòs)
26.250,00 €
1 redacció 15.000,00€ +1 renovació
11.250,00€ = 26.250,00 €

2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT
2.1 El valor estimat del contracte (VEC) tenint en compte la vigència màxima del contracte és el
següents:
El pressupost que servirà de base per la licitació és de 93.750,00 euros (noranta-tres mil set cents
cinquanta euros), IVA no inclòs.
IVA : l’import corresponent al 21 % d’IVA, aplicable en aquest moment, és de 19.687,50 € (dinou mil
sis cents vuitanta-set euros amb cinquanta cèntims).
Total : 113.437,50 € (cent tretze mil quatre cents trenta set euros amb cinquanta cèntims).
Totes les despeses previstes de redacció del Pla director inclouen les despeses generals i indirectes
necessàries com els honoraris tècnics, anàlisis i inspeccions de serveis soterrats, estudis de
cobertura telecomunicacions, instrumental o equipaments de mesura que siguin necessaris.
En aquest import s’entendran també inclosos els següents conceptes:
-

Despeses dels anuncis de licitació, si s’escau.
Totes les despeses generals d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses.

2.3 Pressupost base de licitació
El pressupost que servirà de base per la licitació és de 93.750,00 euros (noranta-tres mil set cents
cinquanta euros), IVA no inclòs.
2.4. Finançament: Agència Catalana de l’Aigua i pels ajuntaments on radiqui la inversió.
Partida pressupostària: 17/1610.64000
3. TERMINI DE DURADA DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini màxim del servei serà de 7 mesos, que corresponen a 31 setmanes, comptats des de
l’endemà de la signatura de l’Acta de comprovació de replanteig, amb una data màxima de
finalització i entrega del 30 de juliol de 2019.
4.- APTITUD PER CONTRACTAR, CAPACITAT I SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA.
4.1 Aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
-

-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 i
66 de la LCSP;
No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP;
Acreditar la solvència requerida en aquest plec;
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest 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 regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del
contracte.
4.2. Capacitat d’obrar
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el 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. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
També poden participar les UTE que es constitueixin a aquesta efectes, amb els requisits que es
contemplen a la LCSP
Només haurà d’aportar la documentació acreditativa l’empresa que resulti adjudicatària
En cas que el concursant sigui una persona jurídica, l’acreditació es farà mitjançant l’escriptura de
constitució i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre Mercantil quan
aquest requisit sigui exigible segons la legislació mercantil que li sigui d'aplicació, i si no ho fos,
mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en el que hi figurin les
seves normes de funcionament, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.
En cas que el concursant sigui una persona física, l'acreditació abans esmentada es farà mitjançant
la presentació de còpia compulsada de la targeta del número d’identificació fiscal. També serà
necessària l'acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil.
Aquesta documentació pot ser substituïda per la presentació d’una declaració responsable, que
consta a l’annex 1, o bé per la presentació del DEUC (Document Europeu Únic de Contractació) que
es pot descarregar en aquest enllaç (descarregar i emplenar el fitxer al qual enllaça la següent
adreça URL per crear DEUC):
- En català
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/
DEUC-cat.pdf
- En castellà:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/
DEUC_esp.pdf

4.3. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica:
Pel que fa a la solvència econòmica i financera
-

No es demana solvència econòmica pel fet que cap licitador pot adjudicar-se mes d’un lot i
l’import està per sota de 35.000 €

Pel que fa a la solvència tècnica:
-

D’acord amb l’establert als articles 62 i 78 del TRLCSP, la solvència tècnica i professional
de l’empresari s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de:
1.- Titulacions acadèmiques del personal responsable de l’execució del contracte: almenys
una de les persones redactores dels treballs haurà de disposar de la titulació universitària
necessària per a desenvolupar les tasques relacionades amb l’objecte del projecte.

5.- FIANÇES i GARANTIES.
5.1. Garantia provisional: No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un
procediment obert simplificat (art. 159 de la LCSP).
5.2. Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació
6.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
Des del dia de la publicació de la licitació, les empreses tindran a la seva disposició al perfil del
contractant la documentació per la qual es regularà aquesta licitació i que és la següent:
- Plec de Clàusules Administratives en format PDF i annexos PDF editables
- Còpia de la documentació tècnica en PDF

7.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=
2250720
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà
1.- La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar a l’Administració i altres declaracions segons el model de l’annex 1 i el DEUC
2.- L’Autorització de consulta per part del Consell Comarcal per mitjans electrònics, si així ho
autoritza el licitador, segons el model de l’annex 2.
3.- La proposició avaluable mitjançant amb criteris automàtics, d’acord amb el model que consta
com a annex 3.

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 la perfecció del contracte, d’acord
amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida.
Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un import superior al de licitació.
Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 2 d’aquestes bases,
així com totes les despeses en concepte de control de qualitat, fins al límit de 1% del pressupost de
licitació.
Dins del preu ofert no estarà inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent. L’IVA es contemplarà
en partida separada i qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva entrada
en vigor.
La presentació de les proposicions porta implícita l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les presents clàusules particulars i del plec de condicions del projecte.
8. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
El termini per presentar les proposicions serà de 15 dies naturals des de la data de publicació de la
licitació al perfil del contractant.
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=
2250720
La presentació es farà en sobre digital a la Plataforma de Serveis de contractació pública del Consell
Comarcal (perfil del contractant)
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ
9.1. Composició de la Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la composició següent:
TITULARS
President: Cristina Barbens vice-presidenta del CCAU.
Vocals: Godofredo Garcia Grasa, tècnic dels serveis tècnics del CCAU
Montserrat Pagès Llop, secretària i interventora del CCAU
Secretària: Silvia Trigueros Wagner, TAG del CCAU, qui farà de secretària de la Mesa

SUPLENTS
President: Jesús Fierro Rugall, president del CCAU
Vocals: José Luis Pargaña Escudero, tècnic dels serveis tècnics del CCAU
Patricia Ramírez Aymerich, secretària i interventora del SAT del CCAU
Secretària: Anna Rabassa Roca, Administrativa del CCAU, qui farà de secretària de la Mesa
9.2 Obertura, examen de les ofertes
El procediment d’obertura, examen de les ofertes i adjudicació de les mateixes es portarà a terme d
’acord amb l’establert a la LCSP, en concret a l’article 159, i a aquest Plec.
L’obertura del sobre únic serà pública i tindrà lloc el 5è dia hàbil posterior a la data de finalització
del termini a les 9:15 h. del matí a la Sala d’actes del Consell Comarcal.
Les contrasenyes seran solꞏlicitades a partir de les 24 hores després del límit de presentació. Les
empreses licitadores hauran d’introduir la contrasenya a la plataforma de contractació electrònica
fins abans de la hora prevista per a la obertura per tal que la Mesa pugui obrir el sobre digital. Cas
que no s’introdueixi el sobre quedarà encriptat i es tindrà per retirada l’oferta, tal com es preveu a la
disposició addicional 16ena. 1.h) de la LCSP
Seran persones custòdies dels sobres digitals un membre de la Mesa i la secretària, i una persona
dels serveis informàtics del consell Comarcal.
A continuació la Mesa, en sessió tancada, procedirà a comprovar que està al corrent de pagament
d’impostos i de la seguretat social proposat que aporti la documentació elaborar la proposta
d’adjudicació que consideri oportuna per tal d’elevar-la a l’òrgan de contractació.
Cas que l’oferta es qualifiqui d’anormalment baixa, d’acord amb l’establert a l’article 149 i a l’article
159.4, s’atorgarà un termini de 5 dies hàbils per tal que el licitador justifiqui la seva oferta.
Un cop feta la proposta d’adjudicació es requerirà a l’empresa que hagi obtingut major puntuació,
que aporti la documentació justificativa que dels articles 75.2 i 76.2, així com la declaració del noms
del personal que adscriurà a l’execució de les obres ( annex 3), prèvia a l’adjudicació del contracte.
A continuació, la Mesa de Contractació ordenarà de forma decreixent les ofertes presentades i
proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que contingui la proposició més avantatjosa. En
sessió tancada procedirà a elaborar la proposta d’adjudicació que consideri oportuna per tal d’elevarla a l’òrgan de contractació.
Cas que en el termini assenyalat per a presentar la documentació no es complimenti adequadament
el requeriment, s’entendrà que el licitador ha retirat llur oferta, procedint-se al requeriment d’aquesta
documentació al següent licitador amb l’oferta més avantatjosa.
L’adjudicació del contracte es realitzarà dintre dels 10 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació. No obstant, quan per a l’adjudicació del contracte es tinguin en compte una pluralitat
de criteris, no només el preu, el termini màxim establert legalment és de dos mesos des de l’obertura
de les proposicions.
9.3.- Adjudicació pel poder contractant.
És poder adjudicatari la Comissió de Govern del Consell Comarcal, la qual haurà de fer l’adjudicació.

L’adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del contractant del CCAU.
10. ADMISIBILITAT DE VARIANTS
No s’admeten variants.
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ, PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER
DESPROPORCIONAT O ANORMAL D’UNA OFERTA I CRITERIS DE DESEMPAT
11.1 Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i
ponderades de conformitat amb tot allò que s’esmenta a continuació, amb un màxim de 100
punts, per tal d’adjudicat a la que presenti la millor relació qualitat-preu. La proposta
d’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació, de cada lot, d’entre totes les presentades.

1. Preu: Oferta econòmica: preu fins a 30 punts
La proposta econòmica es valorarà aplicant la fórmula següent:
Puntuació = (Pmax ꞏ Pmin)/Pi
On:
Puntuació = puntuació de cada oferta.
Pmax = 35 punts.
Pmin = Preu de l'oferta més econòmica
Pi = Preu de l’oferta que es puntua.
Apreciació de la temeritat: criteris per a la determinació de l’existència de baixes
presumptament anormals d'acord amb els criteris previstos a l'article 85 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

2. Termini de lliurament dels treball: 20 punts ( 5 punts per setmana de menys)
3. Llistar i definir l’estat de conservació amb georeferenciació dels diferents
elements de la xarxes municipals: màxim 20 punts
-

Hidrants de bombers: 5 punts
Coms (abeuradors) o antics rentadors (safarejos): 5 punts
Boques de rec: 5 punt
Fonts municipals en sòl urbà i rústic en baixa que no siguin captacions: 5 punts

4. Incloure estudi econòmic desglossat de la implantació de sistemes de telegestió
en la gestió de l’aigua a cada municipi, tenint en compte l’orografia de cada
infraestructura i amb la justificació tècnica de la viabilitat de les cobertures de
telecomunicacions : 20 punts
5. Es valora que l’empresa licitadora disposi de dipòsits, finançament o treballi amb
operadors de banca ètica: 5 punts
6. Es valora que l’empresa licitadora tingui una gestió sostenible dels seus serveis
a partir de criteris de la norma ISO 14001 o similar: 5 punts

11.2. Les ofertes desproporcionades no es desqualificaran directament. Els paràmetres objectius en
funció dels quals s’apreciarà, si s’escau, que l’oferta és anormal o desproporcionada es comptaran
tenint en compte el que disposa l’article 86 del Reial Decret 1098/01 de 12 d’octubre pel que fa a les
proposicions formulades i s’aplicaran les garanties complementària definides a la Llei i al Reglament.
En el cas que es presumeixi que l’oferta és anormalment baixa, el termini de 5 dies hàbils des de la
comunicació de la proposta d’adjudicació i requeriment de documentació, s’haurà d’aportar la
documentació justificativa de l’import de l’oferta segon estableix l’article 149 d ela LCSP.
11.3 Limitació de lots: per a facilitar l’accés al contracte de més d’una empresa, s’estableix un límit
en el nombre de lots que es poden adjudicar a la mateixa empesa, d’acord amb les següents
previsions i sempre que a la licitació no s’hi presenti més d’una empresa :


El nombres màxim de lots que es poden adjudicar a una mateixa empresa és de dos (2).

Si una empresa guanya més de dos lots, triarà els lots dels que vol ser adjudicatària. Els lots que
l’empresa guanyadora no s’adjudiqui, s’adjudicarà a l’empresa que hagi quedat en segon lloc en
cada un d’ells. Alhora si aquesta adjudicació, fes que una empresa fos adjudicatària de més de dos
lots es procedirà de la mateixa manera, i així successivament.
11.4 Criteris per l’adjudicació en cas d’igualació de proposicions.
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius
d’aplicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència
que s’indiquen a l’article 147 de la LCSP i segons l’ordre de prelació subsidiari següent:
1. A favor de les proposicions presentades per empreses que tinguin en la seva plantilla un
número de treballadors amb discapacitat superior al què indiqui la normativa. Cas que
persisteixi l’empat es desfarà a favor de l’empresa que tingui major percentatge.
2. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la
seva solvència tècnica o professional, compleixi les directrius i les mesures que es
determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de
treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones
i homes.
3. En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà
l’adjudicació, entre elles, per sorteig.

12. ADJUDICACIÓ
Abans de l’adjudicació, i en el termini de 7 dies hàbils (159.4) s’ha d’aportar la documentació
següent:
-

-

Certificat d’estar al corrents d’obligacions tributàries amb l’AEAT i de la Seguretat Social pel cas
que nos s’hagi autoritzat a la seva consulta al CCAU, pel cas que no s’hagi autoritzat al Consell
Comarcal a fer-ne la consulta.
Acreditació d’haver constituït la fiança definitiva
Annex 4: relació de persones treballadores adscrites a l’obra

Un cop aportada la garantia definitiva el contracte i la resta de documentació, s’ha d’adjudicar el
contracte en el termini de 5 dies hàbils des de la recepció de la comunicació.
Cas que no es presenti la garantia definitiva en el termini esmentat, es farà proposta d’adjudicació
a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el termini de 7 dies hàbil per a la presentació
de la garantia definitiva i la resta de documentació

13. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 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.
Amb caràcter previ a la formalització del contracte s’haurà de presentar la següent documentació:
-

Certificat conforme s’està al corrent amb les obligacions derivades de la Seguretat Social
Certificat conforme s’està al corrent amb les obligacions derivades d’Hisenda.
Relació concreta amb nom, DNI i càrrec dels treballadors/res afectats pel contracte, als efectes
de compliment amb l’article 42 de l’Estatut dels treballadors en la redacció donada per la Llei
13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social,
segons el model Annex 4.

La presentació dels certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries d’Hisenda i de les
obligacions derivades de la Seguretat social es podrà substituir per l’autorització de consulta per part
del Consell Comarcal per mitjans electrònics (Annex 2).
La sola presentació d’oferta implica la declaració per part de l’ADJUDICATARI d’haver complert amb
la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir coneixement de
les seves condicions, d’haver estudiat detingudament els documents dels Projectes base de l’oferta,
que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior
desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l’execució de l’obra
fins al seu lliurament en perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes.
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la
LCSP haurà de:
a) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte
(consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la
clàusula 1.10 del present Plec i, si s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència
amb mitjans externs.
b) Acreditar de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s
aportada/es i la resta que sigui exigible, excepció feta de la solvència.
L’òrgan de contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la
proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i
tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per
contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f) 3r LCSP, sens perjudici del previst per la normativa
per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de
l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Als efectes del disposat a l’article 202.1 i 2 es fixen les condicions especials d’execució del contracte
seran les que tot seguit s’indiquen:
En aquest plec s’estableixen els principis ètics i les regles de conducta als què ha d’adequar la
seva activitat l’empresa contractista, i determinar-ne els efectes de l’eventual incompliment, per tal
de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern), i per tant els licitadors i els contractistes
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments colꞏlusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Colꞏlaborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui solꞏlicitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

15. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
15.1 Acta de comprovació de replanteig i d’inici dels treballs
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 d’inici dels
treballs a efectes de disposar de la data del termini de presentació de la documentació. Aquesta acta
serà signada pel contractista i per la persona responsable del contracte.
15.2 Compliment de les obligacions laborals i socials amb les persones treballadores que es fixin
al Conveni laboral d’aplicació, així com els convenis Internacionals.

16.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen modificacions del contracte, tot i que d’acord amb allò previst a l’article 205 LCSP i
concordants (modificacions no previstes), es podran introduir les modificacions al contracte.

17.- ABONAMENT DEL CONTRACTISTA i REVISIÓ DE PREUS
17.1 El CCAU efectuarà el pagament de l’import del contracte un cop lliurats els treballs en una
factura única per tots ells. El pagament s’efectuarà en el termini de 30 dies des de la data d’aprovació
de la factura, havent d’estar presentada per mitjans electrònics.

Amb la presentació de la factura es podrà comprovar, prèviament al seu pagament, que el
contractista ha pagat les nòmines i les cotitzacions a la Seguretat Social (quota patronal i quota del
treballador) de tots els treballadors afectats per aquest contracte, com a garantia de les obligacions
establertes a l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors. En tot cas s’ha de mantenir la coherència
entre aquesta justificació i la declaració que ha de presentar el contractista prèviament a la signatura
del contracte, de tal manera que les variacions de personal afectat a l’obra, cas que n’hi hagi, s’haurà
de comunicar amb cada certificació.
17.2 En aquesta contractació no hi haurà revisió de preus, i, per tant, no s’aplicarà cap fórmula per
revisar-los. El contracte es formalitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari.
18. SANCIONS I PENALITZACIONS
Es preveuen les següents penalitzacions per incompliment de terminis:
- Per retard en el lliurament de treballs el 5% de l’import del contracte.
- A més, per retard en les setmanes valorades com a millora, pel cas que l’adjudicatari l’hagués
ofertat, un 5 % de l’import del contracte per cada setmana de retard fins a un 20 %.
19.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb el CCAU derivades de
l’execució de l’objecte del contracte.
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar,
almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat
i salut, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius
a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions de les
clàusules específiques del plec de prescripcions tècniques particulars, que consta a la documentació
tècnica.
20.- PROTECCIÓ DE DADES
Es garanteix el compliment per part del CCAU de les obligacions i deures demanades de la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter i el Reglament (UE)
679/2016 General de protecció de dades.
D’acord amb l’art.13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes
dades, s’informa al contractista i al seu personal, que NO hi ha tractament de dades previst ni accés
a instalꞏlacions o sistemes corporatius.

21.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al Sr.
Godofredo Garcia Grasa, enginyer dels serveis tècnics del Consell Comarcal, al qual correspon
bàsicament les següents funcions:
-

Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes
al plec i al contracte.

-

Donar instruccions per a la correcta realització de la prestació.
Recepció de les prestacions objecte del contracte.
Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.

La persona responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.

22.- PROPIETAT INTELꞏLECTUAL
Els treballa realitzats en el marc d’aquest contracte seran explotats pels ajuntaments i pel CCAU.
Així mateix, l’adjudicatari haurà de solꞏlicitar el consentiment exprés al CCAU per tal de poder-los
utilitzar. L’adjudicatari està obligat a guardar secret de les dades o informació prèvia que per raó
d’aquest contracte tingui accés.
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat del CCAU, podent realitzar la
reproducció total o parcial, distribució, divulgació, comunicació pública i utilització que consideri
oportuna. L’empresa adjudicatària només podrà fer ús dels mateixos, ja sigui com a referencia o
com a base de futurs treballs, sempre i quan compte amb l’autorització del CCAU.

23.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIONAL
La preparació i l’adjudicació dels contractes sota procediments de contractació no subjectes a
regulació harmonitzada es troba regulada a la LCSP, en els termes i condicions establerts, tenint en
compte especialment els articles 116, 117, 122, 131,132, 135, 136 i concordants de la LCSP.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació
i l’extinció d’aquest contracte.

Diligència: Per fer constar que el present plec que conté les condicions de contractació, ha estat
aprovat per acord de la Comissió de Govern de 16 d’octubre de 2018
Montserrat Pagès Llop
Secretària

ANNEX 1 : DECLARACIÓ RESPONSABLE i DADES GENERALS DEL LICITADOR
Núm. exp. 2018/261
Denominació Social de l’empresa
Nom

Cognoms

NIF/ CIF

Telèfon

C./ Pl. / Av./...
Localitat

Núm.
Municipi

Adreça
electrònica

Pis

C.P.

Direcció ‐ URL
pàgina web

DADES PER A LA NOTIFICACIÓ (només si és diferent al domicili social)
Receptor
C./ Pl. / av.....
Localitat

Núm.
Municipi

Pis

C.P

Adreça electrònica de contacte durant la licitació
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (només si és persona jurídica)
Nom

Cognoms

NIF
Indicació de l’escriptura notarial de
nomenament o atorgament de poders de
representació

DECLARA RESPONSABLEMENT:







Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua en representació),
que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i que no incorre en cap de les
prohibicions de contractar amb l’Administració previstes en els articles 65 a 71 de la LCSP
Que es troba al corrent del compliment de totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Que disposa de l’habilitació empresarial i professional, així com tècnica o professional exigides al
plec de condicions.
Que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan
s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost, amb un epígraf adequat al subministrament de
vehicles.
Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%, o
que ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del RD 364/2005, de 8
d’abril.
Que l’empresa té un Pla d’Igualtat implantat i registrat al Registre Públic de Plans d’Igualtat
(obligatori per empreses de més 250 treballadors – art. 36.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol,

d'igualtat efectiva de dones i homes)
☐ SI ☐ NO






Solvència tècnica: D’acord amb l’establert als articles 62 i 78 del TRLCSP, la solvència tècnica i
professional de l’empresari es podrà acreditar mitjançant l’aportació de titulacions acadèmiques del
personal responsable de l’execució del contracte: almenys una de les persones redactores dels
treballs haurà de disposar de la titulació universitària necessària per a desenvolupar les tasques
relacionades amb l’objecte del projecte.
Que ofereix garanties suficients per aplicar, mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal
que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament, així com, amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades.
Que donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en
l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels
beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

Pels criteris de desempat


Que l’empresa té contractades persones amb discapacitat.
☐ NO ☐ SI. Indicar el percentatge sobre el total de persones contractades :...........................................



Que l’empresa aplica mesures de de caràcter social y laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones ( indicar quines)
...........................................................................................



Que l’empresa té un Pla de Responsabilitat Social Empresarial o Responsabilitat Social Corporativa
o altre instrument que estigui validat i acreditat per l’organisme competent
☐ SI ☐ NO

I per què així consti, signo aquesta declaració.
Signatura.

ANNEX 2
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Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics
Dades del licitador
Nom i cognoms o raó social del licitador: ...........................................................................................
NIF/CIF (empresa): .............................................................................................................................
Adreça: ................................................................................................................................................
Població: .............................................................................................................................................
Telèfon de Contacte: ..........................................................................................................................
Dades del procediment
Com a licitador en el procediment de contractació : Núm. exp. 2018/ 261
Anomenat: Redacció de Plans directors d’Aigua de diversos municipis”
Delegació de representació
Nom i cognoms:..................................................................................................................................
En nom propi o com a: ..................................................... amb CIF:................................................
(assenyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,…)

AUTORITZO
a la secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a l’obtenció per mitjans electrònics de les
dades següents:
☐ Comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. (De conformitat amb allò que estableixen els articles 13, 14 i
15 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).
☐ Comprovació amb TGSS d’estar al corrent en el compliment d’obligacions amb la Seguretat Social
dels treballadors afectats al contracte. (De conformitat amb allò que estableixen l’article 42 de
l’Estatut del Treballadors, en la redacció aprovada per la Llei 13/2012, de 26 de desembre, de lluita
contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social)

SIGNATURA,

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del què disposa
la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de dades entre
administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els sotasignats autoritzen expressament al Consell
Comarcal de l’Alt Urgell al tractament de les dades personals demanades a través d’aquest formulari i la seva
documentació annexa, com també de les que aquestes generin, incloent-hi especialment les dades que el
solꞏlicitant ha autoritzat a obtenir a aquesta administració d’altres administracions públiques, les quals
s’incorporaran a un fitxer propietat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la finalitat del qual és la gestió de les
licitacions públiques; el responsable del qual és el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, davant del qual es podran
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició mitjançant instància presentada al seu Registre
d’Entrada.
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ANNEX 3 : PROPOSICIÓ ECONÒMICA

NOM DE L’EMPRESA LICITADORA : …………………………………...............................................
El/la Sr./Sra. ..................................................... amb residència a ………..........................................
carrer ................................................................ núm. .............. assabentat del concurs convocat,
procediment obert pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de les condicions i requisits que s'exigeixen
per a l'adjudicació del contracte de serveis “Redacció de Plans directors d’Aigua de diversos
municipis”, es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa)................................................a
realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions i per la quantitat que hi
consten a continuació:
LOT AL QUE ES PRESENTA : Núm. de lot ............................
1. Oferta econòmica: preu
Preu en números (sense IVA) ................................ €
Preu en lletres (sense IVA) ......................................................................................................
2. Termini de lliurament dels treballs. Indicar:

☐ Si

☐ No

Cas que s’ofereixi millora en el termini de lliurament, indicar amb una X aquestes setmanes de
menys.
☐ 1 setmana menys ☐ 2 setmanes menys ☐ 3 setmanes menys ☐ 4 setmanes menys
3. S’inclourà un llistat amb la definició de l’estat georeferenciant els diferents elements de
les xarxes municipals. Indicar:
☐ Si ☐ No
Cas que s’ofereixi millora de llistar di definir l’estat amb georeferenciació dels elements de les
xarxes municipals, indicar amb una X els elements objecte d’estudi:
☐ Hidrants de bombers
☐ Coms (abeuradors) o antics rentadors (safarejos)
☐ Boques de rec
☐ Fonts municipals en sòl urbà i rústic en baixa que no siguin captacions
4. S’inclourà l’estudi econòmic desglossat de la implantació de sistemes de telegestió en la
gestió de l’aigua a cada municipi, tenint en compte l’orografia de cada infraestructura i
amb la justificació tècnica de la viabilitat de les cobertures de telecomunicacions. Indicar:
☐ Si ☐ No
5. L’empresa licitadora disposa de dipòsits, finançament o treballa amb operadors de banca
ètica. Indicar: ☐ Si ☐ No
6. L’empresa licitadora fa gestió sostenible dels seus serveis amb acreditació de la norma
ISO 14001 o similar. Indicar:
☐ Si ☐ No

SIGNATURA,

ANNEX NÚM. 4
Exp. 2018/261

“Redacció de Plans directors d’Aigua de diversos municipis”,
Relació concreta amb nom, DNI i càrrec dels treballadors/res afectats pel contracte, als efectes de
compliment amb l’article 42 de l’Estatut dels treballadors en la redacció donada per la Llei 13/2012,
de 26 de desembre, de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social,

Nom

DNI

Càrrec

ANNEX NÚM. 5
Exp. 2018/261
METODOLOGIA PER A LA “REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS D’AIGUA DE DIVERSOS
MUNICIPIS”,
El contractista té l’obligació de realitzar la prestació del servei amb estricta subjecció al Plec de
condicions i a les indicacions que pugui rebre del CCAU, que té la potestat d’inspecció i vigilància
de l’execució del contracte.
El treball es desenvoluparà amb coordinació permanent amb l’òrgan tècnic del CCAU designat, i
s’haurà de desenvolupar seguint les següents fases:

Fase 1. Anàlisi i inventari
Aquesta fase inclou d’una banda la recopilació de la informació de base per l’elaboració del Pla
Director i d’altra banda la definició, juntament amb els responsables del servei de subministrament
d’aigua potable de cada municipi, per tal de detectar les principals problemàtiques d’abastament.
És obligatori la realització de com a mínim una reunió prèvia amb els responsables polítics i els
tècnics de cada municipi abans d’executar el treball de camp.
Les principals informacions recollides són les següents:
-

Cartografia
Població actual del municipi (IDESCAT i MUNICAT)
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), si s’escau.
Plans directors d’aigua de l’any 2009, si s’escau.
Documents tècnics dels diferents municipis amb les obres executades en la xarxa d’alta en
els últims anys.

En base als recursos disponibles, caldrà caracteritzar les infraestructures en alta i la xarxa de
distribució per conèixer l’estat de l’abastament d’aigua actual en cada cas. Caldrà incloure:
-

una descripció detallada de cada element (marca, model, potència, capacitat, dimensions,
etc.)
una fotografia georeferenciada de cada un dels elements principals de la xarxa
d’abastament d’aigua: captacions, dipòsits, sistema tractament i desinfecció, pous, grups
d’impulsió, arquetes regulació: de pressió, claus, desguassos, elements de comptatge,
telecontrol i de tots els elements més rellevants.

Un cop representada la xarxa, de trobar-se discontinuïtats del sistema (trams on no ha estat possible
ubicar amb exactitud la xarxa), s’haurà de realitzar una inspecció no destructiva que permeti el
perfecte posicionament dels elements.
Els mètodes de localització recomanats són aquells que permetin un posicionament en X i en Y amb
una errada inferior als 4 cm i amb una precisió en Z del 10% del calor de la profunditat. És recomana
identificar a la cartografia entregada final el grau de precisió de les dades fent referència al tipus de
fons d’informació emprada (inspecció visual, recopilació cartogràfica, mètode no destructiu, etc.)
En el cas d’inspecció, els mètodes que s’utilitzaran seran no destructius, de manera que no impliquin
un dany al terreny, com ultrasons, càmeres, etc. En cas d’haver d’utilitzar mètodes destructius,
caldrà l’aprovació prèvia del responsable del contracte.

Fase 2. Valoració i validació de les actuacions de les millores previstes
A partir de l’anàlisi de la fase anterior es proposaran lesa actuacions que permetin millorar el
funcionament de les infraestructures actuals.
Les propostes de les actuacions s’han de definir de manera concreta, justificant la millor solució
tècnica disponible en funció de les característiques endògenes de la ubicació, els serveis disponibles
i la seva viabilitat pel seu correcte funcionament.
Es imprescindible la validació, prèvia redacció del Pla Director, de totes les propostes de millora per
part dels representants municipals i comarcals a càrrec del mateix.
El pressupost ha d’incloure el cost de manteniment anual previst de la xarxa de distribució i de les
tasques que aquest ha d’incloure: des de la captació d’aigua, bombaments, abastament en alta,
dipòsits i sistema de tractament, xarxa de distribució, vàlvules, claus, desguassos, sistema de
control, telegestió i mesura etc.
Fase 3. Redacció del Pla Director
El Pla Director de cada municipi es redacta d’acord amb el model ACA i les concrecions definides al
present plec.
Fase 4. Presentació del Pla Director
Es lliurarà una còpia de tot el document als tècnics municipals, i una altra als tècnics comarcals. La
informació del Pla Director haurà d’aportar la cartografia en format CAD i que sigui adaptable a GIS.
Es lliuraran dues còpies en format electrònic editable i una còpia en suport paper als ajuntaments.
Un cop finalitzat el document del Pla Director s’ha de realitzar una presentació final a cada municipi
amb els responsables municipals o oberta al públic, d’acord estableixi cada ajuntament.

