PLEC REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PEL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS PRESSUPOST DE GESTIÓ DE L’EXERCICI 2019
( CAPEX 2019 – Fase 1 i 2 )
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. ( societat d’economia mixta ) té la necessitat de
contractar una operació de crèdit a llarg termini pel finançament de la fase 1 i 2 del Pla
d’Inversions per l’exercici 2019.
2.- IMPORT.
415.785,55 euros ( quatre-cents quinze mil set-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-cinc
cèntims).
3.- RÈGIM JURÍDIC.
El règim jurídic del contracte és el següent :
a.) Les Instruccions Internes de Contractació ( IIC ) de la Comissió Administradora de la
societat.
b.) Les normes de dret civil i mercantil vigents.

4.- DISPOSICIÓ DEL PRÉSTEC.
En termes de disposició del principal del préstec, l’adjudicatari del contracte haurà de garantir
l’opció de posar a disposició el principal a mesura que la societat finalitzi – executi cadascuna de
les actuacions previstes, fins totalitzar el principal objecte de contractació.
5.- ALTRES CONDICIONS.
5.1.- Termini
El període de vigència del contracte serà de 5 anys.
5.2.- Tipus d’interès.
El tipus d’interès ofertat no podrà superar un TIN del 1,12% ( tipus d’interès nominal anual ).
El tipus d’interès ofertat serà fix durant la vigència del contracte.
5.3.- Liquidacions d’interessos.
Les liquidacions dels interessos seran trimestrals.
5.4.- Comissions.
No seran admeses cap comissió.

5.5.- Amortització.
Les amortitzacions del principal es realitzaran mitjançant quotes trimestrals.
5.6.- Interessos de demora.
S’haurà d’especificar el tipus d’interès de demora de l’operació, que en cap cas podrà superar
l’establert per cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
5.7.- Amortització anticipada.
L’entitat adjudicatària del contracta es compromet a no aplicar costos, ni financers ni de gestió,
en el cas que la societat porti a terme amortitzacions anticipades del principal.
5.8.- Modificació del contracte.
El contracte, i l’import del préstec, podran ser objecte de modificació com a conseqüència de :
a. El valor real de les actuacions un cop executades hagin estat inferiors als valors
previstos.
b. La planificació de les actuacions experimenti modificacions què, per raons tècniques,
l’actuació, o actuacions, hagin de ser executades dins d’altres plans d’inversions i amb
una planificació tècnica diferent a la inicial.
6.- CRITERIS DE VALORACIÓ.
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament :
a.) Valoració econòmica de l’oferta : fins a 100 punts.
Mètode de valoració :
S’assignarà la major puntuació possible a l’oferta més econòmica ( la més baixa de les
presentades ) en relació amb el preu de licitació ( tipus d’interès ofertat ). S’atribuirà a les
propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment amb la fórmula següent :
P ( puntuació ) = ( import de l’oferta més econòmica ) x 100 / ( import de l’oferta que en cada cas es valora )

En cas d’empat de puntuacions totals a l’hora de valorar les ofertes, resultarà adjudicatari el
licitador que hagi presentat la primera proposta, segons el registre d’entrada de documents (
recepció / registre via correu electrònic ).
7.- PUBLICITAT i INVITACIONS.
Mitjançant el perfil del contractant de la societat d’economia mixta Aigües de Girona, Salt i
Sarrià de Ter, s.a.

8.- DOCUMENTACIÓ.
Les entitats financeres que optin a la contractació hauran de presentar la següent documentació
per correu electrònic :
a.) Còpia notarial del poders, o poders, de l’apoderat, o apoderats, que signin la proposta
per verificar que disposen de facultats suficients.
b.) Annex corresponent al Model de Proposició Econòmica. La proposició econòmica haurà
d’incloure una simulació de l’amortització del préstec sota la modalitat de préstec francès.

9.- PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
La data límit per a la presentació de les proposicions serà anunciada en el perfil del contractant
de la pàgina web de la societat :

http://www.aiguesdegirona.cat/html/adg/index1_girona.html
La documentació haurà de ser lliurada a l’adreça de correu electrònic :
licitacions@aiguesdegirsst.com
L’annex corresponent a la proposició econòmica haurà de ser lliurat en un document independent
i xifrat mitjançant contrasenya.
Un dia després de la data de lliurament de la documentació, i a la mateixa adreça de correu
electrònic, s’haurà de lliurar la contrasenya ( paraula de pas ) per poder accedir a les ofertes
lliurades.
10.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
Es formalitzarà contracte entre la societat i l’adjudicatari, servint també com document contractual
la formalització de la pòlissa habitual de l’entitat adjudicatària a la que s’acompanyarà com annex
el present document.
A petició de l’adjudicatari es podrà formalitzar davant de notari o corredor de comerç, assumint
l’adjudicatari les despeses d’atorgament i altres despeses que impliquin aquest tràmit. En aquest
cas, l’adjudicatari lliurarà còpia autoritzada a la societat.

Girona, 12 de setembre del 2019.

ANNEX.
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA.

El / la Sr. / Sra. __________________________________________ amb NIF ______________,
actuant en nom i representació de __________________________________________, amb
CIF _________________ en relació amb el procediment convocat per la societat d’economia
mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. per la contractació d’una operació de crèdit a
llarg termini mitjançant l’obertura d’un compte de crèdit per import de 415.785,55 euros amb la
finalitat de finançar les actuacions incorporades en la fase 1 i 2 del Pla Anual d’Inversions 2019,
es compromet a concertar aquesta operació de crèdit en les següents condicions :

1.- IMPORT : 415.785,55 euros.
2.- TERMINI : 5 anys.
3.- MODALITAT : préstec francès.
4.- TIPUS D’INTERÈS FIX OFERTAT : ..............% ( amb 2 decimals, trucant i sense arrodonir ).
Sent el TIPUS D’INTERÈS NOMINAL ANUAL FIX MÀXIM : 1,12 %.
5.- LIQUIDACIÓ DELS INTERESSOS :
La liquidació es realitzarà trimestralment de data a data.
6.- AMORTITZACIÓ :
20 quotes constants i iguals, en períodes trimestrals.

Data de la proposta :
______ / _______ / _______
Signatura :

En nom i representació de :

