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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE REGULA LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT MENOR, D’UN SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL I INSTAL·LACIÓ DE CALDERERIA FINALISTA DE L’ACTUACIÓ DE REPOSICIÓ  
EN LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL PONT DE LA FONT DEL REI DEL 
MUNICIPI DE GIRONA. 
 
1. OBJECTE DEL PLEC. 
 
L’objecte del present plec és establir les prescripcions administratives i tècniques que regiran la 

contractació, en règim de menor segons les instruccions internes de contractació vigents, d’un 

subministrament de material i instal·lació de caldereria per l’actuació de reposició a la xarxa de 

distribució del Pont de la Font del Rei al municipi de Girona. 

 
2. OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ. 
 
Subministrament de material i el seu muntatge per actuacions incloses en el Pla de Reposició 
2021 (2ª Fase) de la xarxa de distribució d’aigua del Sistema de Girona aprovat per la Comissió 
Administradora en data 13 de maig de 2021 i en data 27 de maig de 2021 per l’Ajuntament de 
Girona. 
 
3. OBLIGACIONS GENERALS. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de l’estoc, dels mitjans tècnics així com d’una 

organització adaptada per garantir el subministrament i muntatge del material en funció de 

l’evolució del projecte. 

 
4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ. 
 
Actuació inclosa en el Pla de Reposició 2021, fase 2. 
Descripció de l’actuació :  “ Pont Font del Rei “ 
El període per a la realització del subministrament i la seva instal·lació és de 4 setmanes a comptar 
des de l’adjudicació del contracte. 
 
6. SUPERVISIÓ i DIRECCIÓ DELS TREBALLS. 
 
Alhora de realitzar el servei es defineix com a supervisor i responsable del contracte el 

responsable del Servei d’Explotació de la societat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. 

 
7. PLANIFICACIÓ PEL LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT : 
 
Un cop el contracte sigui adjudicat, en col·laboració amb el responsable del contracte, es 
realitzarà una planificació pel lliurament de les diferents referències.  
Aquest lliurament i muntatge es realitzarà directament en el punt d’instal·lació, segons determini 
el responsable del contracte així com la direcció del projecte. 
L’adjudicatari haurà de garantir que disposa de vehicles preparats per al transport de la canonada 
fins a l’obra i que no repercutirà cap cost addicional a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. 
 
8. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE. 

 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 

formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de 

qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l’execució dels subministraments pactats, no 

eximirà l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment. 

 

9. SUBCONTRACTACIÓ. 

No es permet la subcontractació global de l’actuació. 
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10. VARIABLES i MILLORES. 
 

No es contemplen variables. 

 
11. PRESSUPOST DE LICITACIÓ : 
 

 
 
S’inclouen dins el pressupost les despeses per a l’execució de la corresponent prova de pressió 
de la canonada un cop muntada. 
 
El pressupost màxim de licitació, IVA exclòs, pel subministrament i la corresponent instal·lació 
és de setanta mil tres-cents vuitanta-nou euros amb seixanta cèntims ( 70.389,60 euros ). 
 
 
12. SOLVÈNCIA i DOCUMENTACIÓ A LLIURAR. 
 
12.1. Solvència : 
 
Els licitadors hauran de lliurar una relació d’empreses vinculades a la gestió del cicle integral de 
l’aigua amb les que han realitzat subministraments i serveis durant els darrers tres exercicis, 
indicant el volum de negoci d’aquests darrers tres exercicis. 
 
12.2. Documentació : 
Els licitadors hauran de lliurar : 

 
a.) Certificats d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat 

Social i amb l’Agència Tributaria. 
b.) Certificat de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil, així com còpia del rebut de 

pagament de l’anualitat en curs. 
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13. VALORACIÓ. 
 
Criteris avaluables automàticament (fins 100 punts) 

a.) Oferta Econòmica (fins a 100 punts): 
 
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta econòmica més favorable, aplicant a la resta de les 
ofertes la puntuació que els correspongui de manera inversament proporcional  a aquella. 
 
La fórmula de puntuació serà: 
 

P(OE) = 
OE (mínim) 

*100 
OE (ofertat) 

 

 
14. GARANTIES. 
 
L’adjudicatari del contracte garantirà que els materials subministrats gaudiran d’una garantia de, 
com a mínim, 2 anys des de la seva instal·lació. 
 
15. FACTURACIÓ i FORMA DE PAGAMENT. 
 
A la recepció i instal·lació dels diferents materials, l’adjudicatari expedirà la corresponent factura 
pel valor d’adjudicació. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. realitzarà el corresponent 
pagament mitjançant transferència bancària segons períodes vigents de pagament ( 60 dies data 
conformitat factura ). 
 

15. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 

 

El contracte tindrà vigència durant el període de subministrament i instal·lació. Un cop els materials 

siguin recepcionats pel responsable del contracte, continuarà vigent l’obligació de l’adjudicatari davant 

d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. durant la vigència del període de garantia dels materials 

subministrats. 

 

16. FORMALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC. 

 

La formalització de l’encàrrec amb l’empresa adjudicatària es realitzarà mitjançant la signatura 

d’aquest plec, de l’oferta que resulti adjudicatària i amb l’emissió per part d’Aigües de Girona, Salt i 

Sarrià de Ter, s.a. de la comanda, o comandes, necessàries per disposar del material contractat. 

 
19. RESOLUCIÓ i FINALITZACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 
La resolució del contracte és la forma d’extinció del mateix, abans de la seva conclusió normal, 
per alguna causa legal o prevista al contracte. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista facultarà a AGISSA per escollir 
entre el compliment del contracte o demanar la seva resolució, amb indemnització, en un i altre 
cas, dels perjudicis que l’incompliment li hagi causat. 
 
AGISSA també podrà declarar la resolució del Contracte quan el contractista incorri en alguna 
de les següents causes de resolució: 

a) El mutu acord de les parts. 

b) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb AGISSA o l'extinció de la 
personalitat jurídica del contractista. 

c) La manca d'autorització administrativa, per qualsevol motiu, per poder prestar els serveis 
objecte del Contracte. 
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d) La cessió del contracte, o d'alguns drets i obligacions del mateix, a favor d'un tercer, sense 
l'exprés consentiment d’AGISSA. 

e) L'incompliment de qualsevol obligació prevista. 

 
En els casos de resolució per incompliment del contractista, aquest haurà d'indemnitzar a 
AGISSA pels danys i perjudicis ocasionats. 
 

20. RÈGIM JURÍDIC: 

 

El contracte es regirà per aquest plec de clàusules administratives i tècniques, les condicions de 

l’oferta formalitzada per l’adjudicatari, i a més: 

a) Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora d’AGISSA. 

b) les normes del Dret Civil i Mercantil vigents. 

 

Les parts de comú acord, i amb renúncia expressa al seu propi fur, es sotmetran davant de dubtes 

o divergències que puguin sorgir de la interpretació o compliment d’aquest contracte, als jutjats i 

tribunals de la ciutat de Girona. 

 
 
Girona, maig del 2021. 
 

 
 
 


