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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE REGULA LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT MENOR, DE L’OBRA CIVIL DE
L’ACTUACIÓ DE REPOSICIÓ EN LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE AL
CARRER JULIÀ DE CHIA EN EL MUNICIPI DE GIRONA.

Clàusula 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, de
l’obra civil per l’actuació de reposició a la xarxa de distribució al Carrer Julià de Chia al municipi
de Girona.
Clàusula 2. Objecte de l’actuació.
Obra civil per l’actuació al Carrer Julià de Chia ( Girona ), actuació inclosa en el Pla de Reposició
2022, fase 1, de la xarxa de distribució d’aigua del Sistema de Girona aprovat per la Comissió
Administradora en data 16 de març de 2022 i en data 6 d’abril de 2022 per l’Ajuntament de
Girona.

Clàusula 3. Règim jurídic del contracte
S’identifica com a marc jurídic d’aquest procés de contractació les normes que s’incorporen en
les Instruccions Internes de Contractació ( IIC ) de la Comissió Administradora, per delegació
judicial, de la societat d’economia mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA, a partir d’ara
AGISSA ( aprovades per decret d’alcaldia de 10 d’octubre de 2017 i ratificades en ple de 24
d’octubre de 2017 ).
Aquest contracte té caràcter privat i es tipifica com a contracte d’obres segons el punt 2.1. de
l’epígraf segon “ Definició dels contractes sotmesos a les presents instruccions “ de l’apartat “
Disposicions Generals “ de les Instruccions Internes de Contractació de la Comissió
Administradora.
El contracte es regirà per aquest plec de clàusules administratives i tècniques particulars. Així
mateix, tindran caràcter contractual la proposta presentada pel licitador que resulti adjudicatari
així com el corresponent contracte.
En la clàusula 22 es nomenen les normes que amplien aquest règim jurídic.
Clàusula 4. Obligacions generals.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans tècnics així com d’una organització
adaptada per garantir l’execució de l’obra civil en funció de l’evolució del projecte.
Clàusula 5. Àmbit d’actuació.
-

Descripció de l’actuació : “ Carrer Julià de Chia de Girona “

-

Actuació inclosa en el Pla de Reposició 2022, fase 1.
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Clàusula 6. Planificació per l’execució de l’obra :
S’estableix un termini d’execució de les obres de 2 mesos, 8 setmanes, que s’hauran d’iniciar
d’acord amb els permisos pertinents de l’Ajuntament de Girona i l’acta de replanteig consensuada
amb la Direcció Tècnica de l’obra.
S’adjunta plànol de l’obra a realitzar.
Clàusula 7. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
L’òrgan de contractació d’AGISSA és la Comissió Administradora.
En el perfil del contractant d’AGISSA es podran obtenir el plec i consultar les demés informacions
preceptives sobre la licitació.
El perfil de contractant es troba allotjat en la web d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a.
https://www.aiguesdegirona.cat/cat/perfil-contractant.html
Durant el període de licitació poden adreçar les consultes al següent correu electrònic:
jpdiaz@aiguesdegirona.cat
Clàusula 8. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
▪
▪
▪
▪
▪
▪

El procediment d’adjudicació és Procediment Menor (Segons IIC).
El termini per a la presentació d’ofertes serà de 7 dies hàbils a comptar des del següent al
de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es podrà
trobar en el perfil de contractant.
Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
Les ofertes s’han d’enviar al correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.

▪

L’oferta, o les ofertes, hauran d’estar protegides contra la seva obertura amb una
contrasenya. Si no es presenta en aquestes condicions de forma que fora accessible pel
receptor obrir-la, l’oferta serà exclosa.

▪

Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la seva
oferta immediatament finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 15 hores del
dia hàbil següent a través del correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com

▪

Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini indicat es declararà la
seva oferta exclosa de la licitació.

Es constituirà una mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica, integrada per les
següents figures:
-

un president, que serà la Directora Tècnica – Gerent.
un secretari, que serà el Director Econòmic i Financer.
2 vocals
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Clàusula 9. 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 de l’obra pactada, no eximirà
l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.
Clàusula 10. Subcontractació.
No es permet la subcontractació de l’actuació.
Clàusula 11. Variables i millores.
No es contemplen variables.
Clàusula 12. Pressupost de licitació :
El pressupost de licitació de l’obra és de quaranta-vuit mil cinquanta-un euros amb vint-i-dos
cèntims ( 48.051,22 euros ), IVA exclòs.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si el preu
ofert per l’empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l’oferta serà íntegrament
rebutjada.
El detall dels amidaments és el següent :
DESCRIPCIÓ
Trencament i Construcció arqueta quadrada 40 x 40 x0,4
Trencament pou diàmetre 30 cm
Construcció pou 30 cm
Trencar pou diàmetre 60 cm < 1m fondo
Construcció pou 60 cm fins 1 m de fondo
Construcció pou 60 cm fins 1,5 m de fondo
Construcció arqueta per a Boca de reg (inclou trencar i refer)
Construcció arqueta escomesa (inclou trencar i refer)
Construcció arqueta escomesa gas (inclou trencar i refer)
Arrenc de llamborda aprofitable amb morter
Reposició de llamborda recuperada amb formigó
Arrenc panot 30 x 30 o 40 x 40
Reposició panot 30 x 30 o 40 x 40
Arrenc Formigó 15 cm
Reposició Formigó 15 cm
Estesa i compactació subbase
Estesa de sorra
Excavació màquina
Excavació a mà
Càrrega i Transport de runes a l'abocador
Arrenc d'asfalt
Reposició asfalt
Tall asfalt amb disc
Grava ciment per zones asfalt
Fomigó per a massacots inclou p.p. Encofrats (5 unitats)
Partida Alçada arrenc i col·locació pilona de ferro i/o senyal trànsit
Partida Alçada pintura (5,3 m x 0,5 m línia blanca pas vianants + 0,8m x 0,2 m línia groga)
Arrenc i col·locació vorada
Partida alçada senyalització i seguretat obra

AMIDAMENT
1
1
1
1
4
1
4
34
5
226,4
226,4
15,31
15,31
246,06
246,06
118,95
65,02
218,75
24,28
287,1
14,7
14,7
34,8
2,94
1
2
1
24
1

UTS.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M³
M³
M³
M³
M³
M²
M²
Ml
M³
M³
Ut.
Ut.
Ml.
Ut.
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Les empreses que presentin oferta hauran de desglossar-la per partida d’execució, és a
dir: donar els preus unitaris de cadascuna de les partides.
Clàusula 13. Solvència i documentació a lliurar.
13.1. 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 obres durant els darrers tres exercicis, indicant el volum de
negoci d’aquests darrers tres exercicis.
13.2. 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.

Clàusula 14. Garantia definitiva
L’empresa que resultin adjudicatària haurà de formalitzar garantia definitiva a favor d’AGISSA
equivalent al 5% de l’oferta que resulti adjudicatària del contracte.
La garantia es materialitzarà mitjançant formalització d’aval bancari a favor d’AGISSA o
mitjançant l’ingrés del valor en compte corrent de la societat. La societat certificarà la
formalització de la garantia.
Durant el desenvolupament dels treballs i fins que es compleixi el termini de garantia, el
contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en els treballs.
Aquesta serà retornada quan es compleixi dos anys des de la finalització i recepció de l’obra,
sent necessari la corresponent inspecció tècnica i aixecament d’acta.
Clàusula 15. Valoració de les ofertes.
15.1. 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)
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15.2. Ofertes desproporcionades
En cas que s’observin durant el procés de valoració ofertes desproporcionades o anormalment
baixes, serà d’aplicació allò que reguli el Reglament de General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat pel licitador
pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que s’atorgarà
al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 2 dies hàbils des de l’enviament de la
comunicació.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una
oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el
conveni d’aplicació.
Clàusula 16. Garanties.
L’adjudicatari del contracte garantirà que l’obra civil gaudirà d’una garantia de, com a mínim, 2
anys des de la seva instal·lació.
Clàusula 17. Execució del contracte. Abonaments al contractista
La persona responsable del contracte és Josep Pere Díaz Luis, Cap d’Explotació.
La unitat (Àrea) encarregada del seguiment dels contracte és Departament d’Explotació.
Correspon a la persona responsable del contracte les següents funcions:
a) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats
que li atorgui l’òrgan de contractació.
b) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats
c) Emetre informe en el que es determini si el retard en l’execució de l’obra és imputable o no
al contractista.
L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la signatura de l’acta de replanteig de
l’obra o quan la Direcció Facultativa de la mateixa ho decideixi, en comú acord amb el
contractista.
Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, a través de la plataforma e-coordina el “Document de coordinació empresarial en
prevenció de riscos laborals”, degudament complimentat, signat i acompanyat de la
documentació que s’hi enumera, per donar compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article
24 de la Llei 31/1995.
El contractista ha de presentar a AGISSA la factura corresponent a les prestacions executades
mensualment (única factura), prèvia visita a l’obra per part dels serveis tècnics d’Aigües
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., tramesa dels amidaments executats realment durant
el mes i conformitat expressa dels mateixos per part d’Aigües de Girona, salt i Sarrià de
Ter, S.A.
El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament
conformada pel servei.
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El pagament del preu del contracte es realitzarà donant compliments als acords de la Comissió
Administradora, per delegació judicial, de data 10 de juny de 2020 i 8 de juliol de 2021 que
defineix i regula els criteris i condicions de pagament a proveïdors i creditors de la societat.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària.
Clàusula 18. Vigència del contracte.
El contracte tindrà vigència durant el període d’execució de l’obra. Un cop l’obra finalitzi i sigui
recepcionada 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.
Clàusula 19. 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 la signatura del corresponent contracte.

Clàusula 20. Recepció
El compliment de les prestacions objecte d’aquest contracte s’entenen a risc i ventura de
l’empresa adjudicatària.
Executades les obres i instal·lacions es procedirà, dins del mes següent a la comunicació de
l’acabament que efectuarà el contractista, a l’acte formal de recepció, aixecant l’acta
corresponent.
En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment del
contractista de les obligacions següents:
a) La retirada total dels elements adscrits a l’obra per part del contractista.
b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d’adjudicació.
d) El compliment de les condicions d’execució.
Quan els treballs no es trobin en condicions de ser recepcionats, es farà constar a l’acta, detallant
les instruccions necessàries per esmenar els defectes observats i fixant el termini per portar a
terme les esmenes. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho ha efectuat, se li podrà
concedir un altre termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.
Els actes de AGISSA que poguessin significar la implícita possessió dels treballs, no exclouran
la formalització de l’acta de recepció amb indicació, en el seu cas, de les deficiències observades
i a reparar pel contractista.
A partir de la formalització de l’acta de recepció començarà a computar el termini de garantia de
l’obra i s’inicia, també, el termini d’un mes per practicar la medició general i el termini de tres
mesos per aprovar la certificació final de les obres. La liquidació del contracte s’haurà de formular
i aprovar una vegada transcorregut el termini de garantia de les obres.
El termini de garantia serà el fixat a l’oferta de l’adjudicatari i al contracte i tindrà una durada
mínima de 24 mesos.
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Clàusula 21. 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.
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.

Clàusula 22. 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, abril del 2022.

