PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE DELS “TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL
MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT
GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, S.A.”

Clàusula 1. OBJECTE
L'objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran la
contractació, dels TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE
LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER L’EMPRESA
AIGÜES DE BLANES, S.A.”
La descripció i característiques de l’objecte del contracte i la forma de portar a
terme la prestació per part de l’adjudicatari seran les estipulades al present Plec i al
Plec de prescripcions tècniques, en els que es fa referència a les necessitats a
satisfer mitjançant el contracte i als aspectes de tot tipus a tenir en compte.
Tant el contingut del present plec, com el plec de prescripcions tècniques
particulars tindran caràcter contractual.
Clàusula 2. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte té la consideració de contracte privat i es regeix per aquest plec de
clàusules administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars,
pel propi contracte que es formalitzi, i per l’oferta de l’adjudicatari excepte en allò
que no hagi estat acceptat.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació,
efectes, compliment i extinció del contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció
civil i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Blanes, amb renúncia a
qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut dels plecs i de la totalitat de la documentació que conforma la present
licitació, sense cap excepció o reserva.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà
tenint en compte, en primer lloc, els plecs tant l’administratiu i econòmic com el
tècnic, que prevaldran sobre qualsevol altra norma.
Si en la documentació hi haguessin contradiccions, prevaldrà el criteri més exigent,
ja sigui aquest tècnic o econòmic. La interpretació del contracte, de les clàusules
del present plec i del plec de prescripcions tècniques correspondrà a AIGÜES DE
BLANES, SA.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la
cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.
Clàusula 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL CONTRACTE
El sistema per a la determinació del preu del contracte, el pressupost de licitació i el
valor estimat són els següents:
•

Sistema de determinació del preu: Preus unitaris, amb previsió d’una
despesa màxima estimada anual.
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•

•

Pressupost de licitació (sense IVA): El pressupost anual de licitació
(despesa màxima anual estimada), és de 187.540 euros, més l’IVA que li
correspongui.
Atès que es tracta d’un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris,
AIGÜES DE BLANES no s’obliga a esgotar el pressupost sinó que la despesa
efectuada dependrà dels treballs que es facin en funció de les necessitats del
servei.
Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte es fixa en
375.080€ (sense IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues
incloses.

El preu del contracte inclou tots els costos, tant directes com indirectes, necessaris
per a la correcta execució del contracte.
Les despeses en les que, en el seu cas, s'incorri per a la formalització del present
contracte aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Clàusula 4. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte és d’un any, amb possibilitat de pròrroga per un
any més, sempre i quan ambdues parts estiguin d’acord.
Quan la continuïtat i la necessitat en l’execució del contracte així ho requereixi,
l’adjudicatari estarà obligat a continuar-lo prestant en les mateixes condicions
establertes fins que un nou adjudicatari es faci càrrec del mateix. AIGÜES DE
BLANES, SA haurà de comunicar a l’adjudicatari aquesta circumstància, amb una
antelació mínima de dos mesos de la data de finalització del contracte.
Clàusula
5.
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ,
PROCEDIMENT
D'ADJUDICACIÓ, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE ES
FACILITARÀ ALS LICITADORS
La contractació que es tramitarà de forma ordinària no resta subjecte a regulació
harmonitzada, i es durà a terme mitjançant procediment obert amb publicitat al
perfil del contractant d’AIGÜES DE BLANES, SA.
El procediment triat es justifica per les característiques tècniques i econòmiques del
contracte.
L’adjudicació del contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació al licitador que
presenti l’oferta que obtingui major puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació
establerts al present plec.
Pel que fa a la documentació que es facilitarà, des del dia de la publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant, els licitadors interessats podran obtenir
tota la documentació reguladora de la contractació des del mateix perfil del
contractant (www.aiguesdeblanes.cat), o sol·licitant-la a les oficines d’aquesta
empresa, carrer Canigó núm. 5-7 baixos (Blanes) en horari de 9h a 13’30h.
Clàusula 6. REQUISITS PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ
Podran optar a la licitació del present contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en agrupació d'empresaris, que
tinguin plena capacitat d'obrar, que no es trobin incurses en les prohibicions i
incompatibilitats per contractar amb el sector públic establertes en l'article 60 del
TRLCSP i que acreditin els criteris de solvència exigits en aquest plec.
Clàusula 7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES
PROPOSICIONS.
La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en sobres tancats,
identificats, a l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signats pel
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licitador o la persona que el representi i indicació el nom i cognoms o raó social de
l’empresa. A l’interior de cada sobre, en un full independent s’hi farà constar el
contingut, enunciat numèricament.
Els licitadors presentaran les seves proposicions, en el termini de VINT-I-SIS DIES
naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació d’aquest concurs en el
perfil de contractant.
Les proposicions es presentaran a les oficies de l’empresa AIGÜES DE BLANES, SA al
carrer Canigó núm. 5-7 baixos (Blanes) de 9:00 hores a 13’30 hores.
Si el darrer dia del termini esmentat és dissabte, festiu o inhàbil, s’entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent.
Els licitadors que enviïn les seves proposicions per correu, hauran de justificar la
data d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus i notificar-ho en el mateix dia
al fax: 972 33 15 52. Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la
proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data
d’acabament del termini. Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals següents a la
data indicada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap
cas.
La presentació de proposicions implica per part de l' empresari l' acceptació
incondicionada de les clàusules d' aquest plec i la declaració responsable que reuneix
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’empresa.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada.
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció “ Documentació administrativa per a la contractació del
servei de TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE
LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER
L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, S.A.”, presentada per............................” i
haurà de contenir la documentació següent:
En atenció al què es disposa a l’article 146.4 LCSP el licitador haurà de presentar
una declaració jurada d’acord amb el model següent:
"En/Na ................................................. amb NIF núm. ............ , en nom propi,
(o 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. ........................ ), declara responsablement que:
a) . Que reuneix la personalitat jurídica necessària per presentar-se a
aquesta licitació i, en el seu cas, la representació per a contractar
amb l’administració.
b). Que reuneix els requisits de solvència econòmica, tècnica i
professional establerts en aquest plec de condicions.
c) . Està facultat/ada per a contractar amb l’empresa, ja que, tenint
capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les
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circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article
60 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
d). Està al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD
1098/2001, de 12 d’octubre.
e) . Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2% o que s’ha adoptat algunes de les
mesures alternatives previstes a l’art. 2 del RD 364/2005, de 8
d’abril, si s’escau.
f) . Que no forma part dels òrgans de govern o administració
d’aquesta societat, cap persona d’aquelles a les que fa referència
la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts
càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
g) . Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per
la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i
funcionament legal.
h) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels
òrgans administratius competents les dades o documents
registrals que es requereixen per procedir, en el seu cas, a
l’adjudicació del contracte.
i)..Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i
notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució
i extinció normal o anormal del contracte, és el ........................ .
q) En el cas que es concorri en unió temporal d’empreses, es
comprometen en constituir-se formalment en el supòsit de resultar
adjudicataris.
j)..Que autoritza a AIGÜES DE BLANES, SA a retenir de la primera i
successives factura la quantitat corresponent a la garantia definitiva,
si s’escau.
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. (lloc, data i
signatura)
El licitador amb qui recaigui al seu favor la proposta de resolució, haurà
d’aportar, en el termini requerit per aquesta administració, prèviament a
l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits a
la clàusula 14 d’aquest plec de condicions.
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SOBRE NÚM.2
Portarà la menció “Documentació tècnica acreditativa dels criteris
d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor per a la contractació
del contracte del servei de TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL
MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT
GESTIONADES PER L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, S.A presentada per
...................................... i haurà de contenir la documentació següent:
• Relació numerada de la documentació inclosa.
• Documentació tècnica que acrediti els criteris d'adjudicació que depenen
d'un judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 9 del present
plec.
ADVERTENCIA
La documentació que contenen els sobres precedents no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la
proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de
forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de
la licitació.
SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció "Proposició econòmica i documentació tècnica
acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica per a la
contractació del contracte del servei de TREBALLS D’OBRA CIVIL A
REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE
SANEJAMENT GESTIONADES PER L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, S.A.”
presentada per....................... " i haurà de contenir la documentació següent:
•

Relació numerada de la documentació inclosa.

La proposició econòmica, que haurà d'ajustar-se al model següent:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na………………………………………….., amb DNI núm. ………………………., com a (CÀRREC)
de
(NOM
EMPRESA)
amb
NIF.......................................i
domicili
social..................................................., assabentat de les condicions i requisits
que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte dels “TREBALLS D’OBRA CIVIL A
REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA POTABLE I DE
SANEJAMENT GESTIONADES PER l’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, SA”,
Declaro
Que em comprometo a executar el contracte amb estricta subjecció als plecs de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives, documents que accepto
íntegrament i sense cap tipus de reserva, limitació o objecció, amb una baixa del:
(en lletres i números) .........%
(la baixa oferta serà d’aplicació a tots els preus unitaris de l’annex número I del
Plec de prescripcions tècniques particulars).
Clàusula 8. CONDICIONS MÍNIMES I MEDIS D’ACREDITACIÓ DE LA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA
La solvència econòmica i financera i la solvència professional i tècnica
s’acreditarà pels següents mitjans:
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Solvència econòmica-financera
•
Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, justificant de
l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per un
import mínim de 300.000 €. Quan per raons justificades, l'empresari no pogués
facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència
econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació presentada que
sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.
Solvència tècnica
La solvència tècnica vindrà acreditada per un o varis dels mitjans següents:
•
Acreditar com a mínim 3 serveis, en els darrers deu anys que tinguin relació
amb l'objecte i preu ofertat. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat
mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta d'aquest certificat, mitjançant
una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l'autoritat competent.
•
En els casos adients, indicació de les mesures de gestió mediambientals
que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.
•
Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en que
assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que
compten amb la formació necessària pel desenvolupament de l’obra.
Clàusula 9. CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L’ADJUDICACIÓ
Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:
Els criteris emprats per a la valoració de les ofertes presentades seran els
següents:
- Criteris objectius, avaluables mitjançant fórmula: 60%
- Criteris tècnics, sotmesos a judici de valor: 40%
CRITERIS DE PUNTUACIÓ OBJECTIUS, AVALUABLES MITJANÇAN FÒRMULA:
• Oferta econòmica: fins a 45 punts
Les ofertes presentades seran revisades i homogeneïtzades, si s’escau, i
desprès es puntuaran de forma ponderada a la baixa ofertada d’acord amb
la següent formula:
Puntuació = 60x(1-(1/(1,15^B))), essent B la baixa ofertada en %.
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•

Temps de resposta davant treballs d’emergència (averia).
Justificació: fins a 15 punts
P=Tr= 15 x Dmin/Dof
P = Puntuació
Tr= temps resposta
Dmin= distància centre treball a ABSA en Kms, menor
Dof= distància centre treball a ABSA en Kms, de l’oferta a valorar

CRITERIS DE PUNTUACIÓ TÈCNICS, SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:
• Valoració tècnica de l’oferta fins a 40 punts:
o Equip humà que es posarà a disposició per a l’execució del contracte
(es valoraran les seves qualificacions, titulacions, experiència, cursos
de formació, etc.): fins a 10 punts.
o Descripció i mesures maquinària de la contrata. Justificació
maniobrabilitat en carrers de la mini excavadors giratòria, camió grua
i camió amb caixa basculant: fins a 30 punts.
En tot cas, AIGÜES DE BLANES, SA es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmiques mes avantatjoses d'acord
amb els criteris, tècnics i econòmics assenyalats o a declarar-lo desert.
Clàusula 10. CRITERIS
PROPOSICIONS.
L'ordre de prelació serà:

DE

PREFERÈNCIA

EN

CAS

D’IGUALACIÓ

DE

1r. A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de
treballadors amb discapacitats superior al 2% en funció del percentatge. Si
diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la
proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb
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discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència, en
l’adjudicació del contracte, el licitador que disposi de major percentatge de
treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
2n. A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social.
3r. A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits
i d’acord amb els criteris i requisits establerts en el TRLCSP.
4t. A favor de les proposicions presentades per les empreses que en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional compleixin les directrius i
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre
homes i dones en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007 de
22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones.
5è. A favor de la proposició que comprengui l’oferta més favorable.
6è. En cas de seguir persistint l’empat, desprès d’aplicar tots els criteris
precedents es decidirà l’adjudicació entre elles per sorteig.
Clàusula 11. MESA DE CONTRACTACIÓ
Per una adequada garantia dels principis d’objectivitat i transparència en la selecció
de l’oferta més avantatjosa, es constituirà una Mesa de Contractació que estarà
formada per:
President: Narcís Piferrer i Reixach
Vocals:
- Xavier Solé Badia. Director d’AIGÜES DE BLANES, SA
- Francesc Heras Perellón. Enginyer
- Xavier Mateu Nicolau. Diplomat Empresarials.
Secretària: Montserrat Presas Sánchez. Advocada
La Mesa de contractació podrà estar assistida per personal especialitzat, amb
veu però sense vot.
Clàusula 12. OBERTURA I EXAMEN DE PROPOSICIONS
La qualificació de la documentació presentada s’efectuarà per la mesa de
contractació constituïda a aquest efecte.
En primer lloc la Mesa de Contractació, en sessió no pública, el dia i hora que
s’estableixi en el plec de condicions procedirà a qualificar els documents del
SOBRE NÚM. 1 (documentació administrativa), i si observés defectes materials
en la documentació presentada ho comunicarà en el domicili per a la pràctica de
la notificació que el licitador hagi fet constar en la seva oferta o per fax o
correu electrònic, i concedirà un termini no superior a 3 dies hàbils per tal que
el licitador subsani l’error o el defecte.
A més a més la Mesa de Contractació podrà sol·licitar a l’empresari aclariments
respecte els certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació
d’altres complementaris i atorgarà un termini no superior a cinc dies naturals
per realitzar els aclariments esmentats.
La Mesa de Contractació una vegada qualificada la documentació general i
esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de la documentació
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presentada, determinarà les empreses admeses a licitació, les rebutjades i les
causes del seu rebuig.
La secretària de la Mesa aixecarà una acta en la qual es deixarà constància del
que s’ha exposat.
Conclosa la fase anterior, es celebrarà en acte públic al lloc, data i hora que
prèviament s’hagi assenyalat a la pàgina web, en el perfil del contractant, en el
què es donarà compte dels licitadors admesos, els rebutjats i les raons del
rebuig i es procedirà a l’obertura del SOBRE NÚMERO 2, que conté els criteris
no quantificables automàticament, i es farà entrega al/s tècnic/s encarregats de
valorar la documentació que en ell es contingui per a la seva valoració.
Posteriorment, es procedirà a l’obertura del SOBRE NÚMERO 3, en el lloc i dia
que prèviament s’hagi assenyalat a la pàgina web, en el perfil del contractant.
En aquest segon acte públic es llegirà en primer lloc la ponderació assignada
als criteris dependents de judicis de valor, i tot seguit s’obrirà el contingut de
les proposicions econòmiques, i es procedirà a la lectura del seu contingut,
passant la documentació als serveis tècnics per tal que elevin el seu informe a
la mesa de contractació.
Seran rebutjades per la Mesa, mitjançant resolució motivada, les proposicions
que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que
excedeixen del pressupost base de licitació, les que modifiquin substancialment
el model de proposició establert en aquest Plec, així com aquelles que
continguin un error manifest en relació amb l’import de la proposició. Igualment
seran rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador reconegui l’error
o inconsistència que la facin inviable.
Els membres que integren els Serveis tècnics especialitzats actuaran de
conformitat amb els principis d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense
que, en cap cas, ni per compte propi ni a través d’entitats o particulars, puguin
intervenir en aquest procés de contractació com a licitadors.
Clàusula 13. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
La Mesa avaluarà les proposicions presentades que hagin estat admeses, previ
informe tècnic, reunint-se les vegades que sigui necessari, i efectuarà una
proposta d’adjudicació en favor del licitador que hagi obtingut la major
puntuació, d’acord amb els criteris de valoració que es recullen en el present
Plec.
Clàusula 14. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DEL
LICITADOR QUE HAGI PRESENTAT L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS
AVANTATJOSA I ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des del següent en que hagi rebut el requeriment, presenti la següent
documentació:
1.- La documentació que acrediti la capacitat d’obrar dels empresaris que
siguin persones jurídiques, s’acreditarà mitjançant còpia fefaent del CIF i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas
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que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els
articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o
professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP).
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà
mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat
corresponent o de l’Oficina Consular del lloc del domicili de l’empresa, fent
constar que es troben inscrits en el Registre Local professional, comercial o
anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit de les activitats
objecte dels contractes. En aquest supòsit, a més, caldrà acompanyar informe de
la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç
Exterior del Ministeri de Economia i Hisenda sobre la condició de l’Estat de
procedència de l’empresa d’Estat signatari de l’Acord sobre Contractació Pública
de l’Organització Mundial del Comerç o, en cas contrari, que admet la participació
d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, de forma
substancialment anàloga. Així mateix, hauran d’acreditar tenir una sucursal
oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a llurs
operacions i estar inscrites en el Registre Mercantil.
Els empresaris que siguin persones físiques acreditaran la seva capacitat d’obrar
aportant còpia del DNI.
Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre acompanyaran
poder suficient a l’efecte i còpia fefaent del DNI de la persona física que signi la
proposició.
2.- Acreditació de la solvència financera i econòmica i professional i tècnica
del licitador en els termes de la clàusula 8) del present Plec.
3.-Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.
4.- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i l’impost sobre
Activitats Econòmiques.
5.- Comprovant d’haver dipositat la garantia definitiva
En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, es podrà aportar
certificació expedida per aquest o fitxa impresa de la inscripció, juntament amb
una declaració responsable del licitador manifestant que les circumstàncies de la
inscripció no han experimentat variació. La inscripció en el Registre acreditarà
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial (solvència tècnica o
professional), solvència econòmica i financera, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar.
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En el mateix termini caldrà que el licitador acrediti disposar efectivament dels
mitjans que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del
contracte.
En cas d’incompliment del requeriment de la documentació i/o no constitució de
la garantia definitiva, s’entendrà que el licitador retira l’oferta i es continuarà el
procediment requerint al licitador següent.
L’òrgan de contractació, adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
Quan els licitadors hagin concorregut en Unió Temporal d’Empreses, l’escriptura de
constitució s’haurà d’aportar abans de la formalització del contracte.
Igualment, quan s’exigeixi a l’adjudicatari que concerti algun tipus d’assegurança,
abans de la formalització del contracte, s’haurà d’aportar la pòlissa corresponent.
A més, quan es tracti de persones jurídiques, les prestacions del contracte objecte
del present plec han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit
d'activitat que, conforme als seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.
Per a les empreses no comunitàries, comunitàries i unions d’empresaris s’estarà a
allò disposat als articles 55, 58 i 59 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant, TRLCSP).
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament, i hauran de nomenar un representant únic de la unió amb
apoderament suficient per a exercir els drets i complir les obligacions que del
contracte es derivin fins l’extinció del mateix, sense perjudici de l’existència
d’apoderaments mancomunats que puguin atorgar per als cobraments i pagaments
de quantia significativa.
A l’efecte de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin i la
participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
No podran concórrer a la licitació empreses que haguessin participat en l'elaboració
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, per si
o mitjançant unió temporal d'empresaris, sempre que aquesta participació pugui
provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat pel que
fa a la resta de les empreses licitadores.
Clàusula 15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
Es consideraran ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats quan
concorrin les circumstàncies següents:
Quan la baixa econòmica oferta sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana de les baixes.
En el cas que es considerés l’existència d’ofertes desproporcionades o anormals,
prèviament a la seva declaració, s’atorgarà un termini màxim de 10 dies al licitador
afectat per tal que informi sobre els motius de la mateixa. Un cop rebuda
l’explicació del licitador, mitjançant informe, la mesa de contractació decidirà sobre
la seva admissió o rebuig.
Serà imprescindible per poder admetre a licitació una oferta inicialment qualificada
com anormal o desproporcionada, que el licitador que la formuli presenti un informe
acreditant que l’oferta econòmica no va en detriment de l’escrupolós compliment
dels requeriments tècnics i de seguretat de la prestació objecte del contracte.
Aquest informe haurà de ser expressament acceptat pels serveis tècnics d’AIGÜES
DE BLANES, SA.
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Clàusula 16. RENÚNCIA I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació, podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del
procediment, abans de l'adjudicació, d’acord al que s’estableix a l’article 155 del
TRLSCP.
Clàusula 17. ADJUDICACIÓ
L’adjudicació es farà en el termini màxim de 4 mesos, a comptar des del termini de
presentació de les proposicions. El termini indicat es pot ampliar quan s’identifiquin
proposicions desproporcionades o anormalment baixes i es segueixi el tràmit indicat
en aquest plec.
Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat
l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que
se’ls retorni o cancel·li la garantia constituïda, de ser el cas, sense cap mena
d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors
que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als
licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells
licitadors que acceptin la pròrroga.
El resultat de l’adjudicació es notificarà en el termini màxim de 10 dies al licitador
adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil de Contractant en el
mateix termini.
Així mateix, en la comunicació a l’adjudicatari es determinarà que en el termini de
15 dies naturals comptats des de la data de notificació de l’adjudicació aquesta
haurà d’aportar els comprovants corresponents al pagament dels anuncis de
licitació, si fos el cas, la documentació que acrediti l’efectiva disposició dels mitjans
als que s’hagués compromès a adscriure a l’execució del contracte i tot altre
document legalment exigible.
Clàusula 18. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte haurà de formalitzar-se per escrit, mitjançant document privat, dins el
termini màxim de 30 dies, a comptar des del següent al de recepció per part de
l’adjudicatari de la notificació de l’adjudicació. No obstant, el contractista podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, anant al seu càrrec les
corresponents despeses, i havent de lliurar a l’òrgan de contractació la primera
còpia del mateix.
A la documentació de formalització del contracte, s’unirà, formant part del
contracte, l’oferta tècnica i econòmica de l’adjudicatari, el Plec de clàusules
administratives i econòmiques i el Plec de prescripcions tècniques.
Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l'empresa adjudicatària, es
procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa licitadora que hagi
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
EI contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 de la TRLCSP i 71
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l'adjudicació.
EI contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.
Clàusula 19. DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ
Correspondrà a la persona designada per AIGÜES DE BLANES, SA a tal efecte la
direcció i supervisió dels treballs o prestacions objecte del contracte.
Clàusula 20. GARANTIA DEFINITIVA
L’adjudicatari resta obligat a constituir una garantia definitiva corresponent al 5%
del preu del contracte sense IVA.
L’adjudicatari podrà presentar aquesta garantia mitjançant qualsevol de les formes
previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic o bé optar per l’opció de retenció
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en el preu, es retindrà com a màxim el 50% de la 1a i successives factures fins
arribar el còmput total de la fiança a dipositar.
Clàusula 21. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes
que es causin a AIGÜES DE BLANES, SA i a tercers, per sí mateix, pels seus
col·laboradors o subcontractistes, com a conseqüència de les operacions que
requereixi l'execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats fossin
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per AIGÜES DE BLANES, SA,
aquest serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis. En tot cas, serà
aplicable allò disposat a l'article 214 del TRLCSP.
De la mateixa manera hauran de ser assumides per l'adjudicatari les
responsabilitats que puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental, d'acord
amb l’establert en la Llei 26/2007 de 23 d'octubre, de Responsabilitat
Mediambiental.
Serà a càrrec del contractista l'import de les sancions que anessin imposades a
AIGÜES DE BLANES, SA com a conseqüència de l'incompliment o inobservança, per
part del contractista, de les condicions establertes en el Plec del present
procediment, en les llicències, autoritzacions o permisos, així com per
l'incompliment o inobservança de la normativa municipal, autonòmica o estatal
aplicable.
Clàusula 22. SUBCONTRACTACIÓ
La contractació per part de l’adjudicatari de la realització parcial del contracte amb
tercers, així com el pagament a subcontractistes i subministradors, estarà subjecta
als requisits establerts als articles 227 i 228 del TRLCSP. Les prestacions que
l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir del 10% del contracte.
En tot cas, el contractista assumirà la total responsabilitat de l'execució del
Contracte enfront AIGÜES DE BLANES, SA. Els subcontractistes no tindran en cap
cas acció directa enfront AIGÜES DE BLANES,SA per les obligacions contretes amb
ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels
subcontractes.
En cas que el contractista tingui intenció de concertar amb tercers la realització
parcial del contracte haurà de comunicar a AIGÜES DE BLANES, SA la seva intenció
de subcontractar, les parts del Contracte a que afectarà i la identitat del
subcontractista, així com justificar l'aptitud d'aquest per referència als elements
tècnics i humans que disposa i als criteris de selecció qualitativa establerts en
aquest Plec. Addicionalment a l'indicat, amb anterioritat, el contractista haurà
d'acreditar que el subcontractista no es troba inhabilitat per contractar d'acord amb
l'ordenament jurídic o comprès en algun dels supòsits de l'article 60 del TRLCSP,
que coneix les condicions del plec, i que complirà la seva prestació de manera que
el contractista pugui complir el Contracte de conformitat amb el Plec i la seva
oferta.
El contractista, en cas de subcontractació, complirà tots els requisits generals o
específics que estableixi la normativa aplicable en matèria de subcontractació i
realitzarà quantes comunicacions a AIGÜES DE BLANES,SA i a tercers exigeixi
aquesta normativa i, molt especialment, les que derivin del compliment de les
obligacions tributàries, laborals i en matèria de seguretat social.
Clàusula 23. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de modificar, per raons d’interès
públic, el contracte amb subjecció al TRLCSP.
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, amb la deguda justificació en
l’expedient, en els supòsits i les condicions següents:
- Necessitat d’incrementar el nombre d’unitats previstes degut a un major nombre
d’actuacions de manteniment.
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- Necessitat d’incrementar el nombre d’unitats previstes degut a la incorporació de
noves xarxes de distribució i/o sanejament.
- Necessitat d’adaptar les característiques tècniques dels treballs.
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre
que es justifiqui suficientment la concurrència del seu interès.
Límit de les modificacions contractuals: fins a un 20% del preu del contracte.
Clàusula 24. ABONAMENTS A L’ADJUDICATARI
AIGÜES DE BLANES abonarà el preu acordat del contracte en el termini estipulat
per la legislació vigent, des de l'expedició del document que acrediti la realització
de les prestacions objecte de cada comanda efectuada.
Perquè AIGÜES DE BLANES, SA pugui fer efectiu el pagament, l'adjudicatari lliurarà
factura o minuta en la qual no pot repercutir sobre AIGÜES DE BLANES,SA cap
tipus d'impost, taxa o tribut a excepció de l'IVA que s'expressarà apart.
En cas que l'adjudicatari sigui una persona física, AIGÜES DE BLANES, SA efectuarà
sobre l'import del contracte (exclòs l'IVA) la corresponent retenció de l'Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, si és el cas, en el percentatge que
normativament es determini.
Clàusula 25. REVISIÓ DE PREUS
No es preveu revisió de preus.
Clàusula 26. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I MEDIAMBIENTALS
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral,
de seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos
laborals, conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre
Prevenció de Riscos Laborals, Reial decret 171/2004, de 30 gener, pel qual es
desenvolupa l'article 24 d'aquesta Llei en matèria de coordinació d'activitats
empresarials, en el Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret
39/1997, de 17 de gener, així com en el Reial decret 337/2010, de 19 de març, pel
qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres
de construcció, i la seva legislació complementària i de desenvolupament.
Sense perjudici de les obligacions legals que resultin d'aplicació, AIGÜES DE
BLANES, SA no serà responsable de l'incompliment per part de l'adjudicatari, o dels
subcontractistes d’aquest, de les seves obligacions en relació amb els seus propis
treballadors, que dependran únicament i exclusivament del mateix, el qual
ostentarà la condició d'empresari amb tots els drets i deures respecte de dit
personal.
El contractista haurà de complir les obligacions legalment exigibles sobre protecció
del medi ambient en l’execució del contracte.
Clàusula 27 PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT
Tota la informació que es lliuri al contractista per al desenvolupament del contracte
tindrà el caràcter de confidencial.
El contractista queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i
reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer o se li hagués facilitat amb
ocasió del compliment o realització d'aquest contracte, especialment els de caràcter
personal o empresarial, que no podrà copiar o utilitzar amb finalitat diferent a la
que figura en aquest Contracte, ni tampoc cedir a uns altres ni tan sols a l'efecte de
conservació. En tot cas, el contractista actuarà en el tractament de les dades
únicament de conformitat amb les instruccions que li assenyali AIGÜES DE BLANES,
SA. L'obligació de preservar la confidencialitat regeix durant el desenvolupament
del contracte i amb posterioritat al mateix. A aquest efecte, el contractista s'obliga
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a indemnitzar a AIGÜES DE BLANES, SA per qualsevol danys i perjudicis que
sofreixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment, que porti la seva
causa d'un incompliment o compliment defectuós per part del contractista del que
es disposa tant en el Plec, com en el Contracte i com en el que es disposa en la
normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el Contracte són de caràcter
indefinit.
El contractista queda, igualment, obligat al compliment del que es disposa en les
lleis vigents sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular al recollit
en:
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD).
• Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter
personal (RLOPD).
Així mateix, en relació amb la documentació presentada pel licitador que contingui
dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic,
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el
consentiment de les persones interessades / afectades per tal de facilitar la referida
informació a AIGÜES DE BLANES, SA amb la finalitat de la present contractació.
La documentació presentada pel licitador que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada a les oficines d’AIGÜES DE BLANES, SA, i serà tractada per a la
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar
compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació del sector
públic que sigui d’aplicació a aquesta entitat. Els destinataris d’aquesta informació
seran la pròpia AIGÜES DE BLANES, SA, així com aquells tercers que realitzin
tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte,
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
La presentació de l’oferta i de la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza a AIGÜES DE BLANES, SA a tractar-la en els termes informats i, en cas
que efectivament se li adjudiqui el contracte, en el marc de l’execució del mateix.
Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, de rectificació, de
cancel·lació i d’oposició dirigint un escrit a AIGÜES DE BLANES, SA com entitat
responsable del tractament, a l’adreça indicada en què s’adjuntarà una còpia del
Document Nacional d’Identitat o altre document oficial que acrediti la identitat de la
persona que exerciti el dret.
Clàusula 28. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
El Contracte s'entendrà complert pel contractista quan, transcorregut el seu termini
de vigència total, aquell l’hagi realitzat d'acord amb els termes del mateix i a
satisfacció d’AIGÜES DE BLANES,SA la totalitat del seu objecte.
Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, es podrà rebutjar la
mateixa, quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la
recuperació del preu satisfet.
Clàusula 29. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia s’estableix en un any i començarà a comptar des de la data
d'acceptació de les prestacions objecte del contracte per part d’AIGÜES DE BLANES,
SA.
Durant aquest termini la garantia respondrà dels conceptes assenyalats en l'article
100 del TRLCSP.
Clàusula 30. DEFECTES O VICIS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
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Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats, AIGÜES DE BLANES, SA tindrà dret a reclamar al contractista
l'esmena dels mateixos. En tot cas durant el termini de garantia el contractista
tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que AIGÜES DE BLANES,
SA formuli en relació amb el compliment del Contracte.
En el cas que AIGÜES DE BLANES, SA, durant el termini de garantia, estimés que
els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
dels vicis o defectes observats en ells, sempre que aquests vicis o defectes fossin
imputables al contractista, els podrà rebutjar quedant exempta de l'obligació del
pagament o, si aquest s'hagués efectuat, tindrà dret a la recuperació del preu
satisfet.
Clàusula 31. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
Aprovada la liquidació del Contracte i transcorreguda la totalitat del termini de
garantia, si no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la
garantia, es dictarà acord de devolució d'aquella o de cancel·lació de l'aval.
En tot cas, transcorregut un any des de la data de finalització del Contracte sense
que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables
al contractista, es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, sempre que
no s'hagin produït les responsabilitats al fet que es refereix l'article 100 del TRLCSP
i sense perjudici del que es disposa en l'article 65.3 del RGLCAP.
Clàusula 32. INFRACCIONS Les infraccions per incompliment del present plec o
de normes de caràcter general aplicables al present contracte es classifiquen en
lleus, greus i molt greus:
Infraccions lleus:
-

-

-

Falta d’uniforme reglamentari, mal estat del mateix o portar distintius aliens
al disseny establert.
L’incompliment dels treballs mínims exigibles, d’acord amb el present plec o
amb l’oferta realitzada.
Utilització de vehicles, maquinària i eines en mal estat de conservació o
manteniment.
Omissió del deure de comunicar d’immediat les situacions que afectin el bon
estat del servei.
Absentar-se del lloc de treball sense causa justificada i sense notificar-ho a
AIGÜES DE BLANES, SA.
Altres incompliments no previstos anteriorment i que, d’alguna manera,
signifiquin un detriment de les condicions establertes al present plec, amb
perjudici no greu dels serveis contractats.
Defectes de qualitat als treballs executats i descrits al present plec. Els
defectes de qualitat en qualsevol part de les actuacions realitzades, per
error, o de forma contrària a les normes de la bona construcció, donaran lloc
a la seva demolició i a la seva nova execució a càrrec de l’adjudicatari.
Aplec de terres o runes a la via pública sense la utilització de contenidors.
Incompliment de terminis pels casos de treballs programats.
Omissió del lliurament de la documentació requerida a la finalització de
l’actuació.
Omissió del compliment de les ordres o instruccions dels tècnics designats
per AIGÜES DE BLANES, SA.

Infraccions greus:
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-

Negar-se o retardar-se en facilitar la informació que, relativa al servei
contractat, sigui demandada per AIGÜES DE BLANES, SA.
El falsejament de la documentació lliurada.
La desobediència inexcusable a les ordres que AIGÜES DE BLANES, SA doni
per escrit per corregir deficiències concretes.
Falta dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
Els incidents del personal de l’empresa adjudicatària en el veïnat, tant pel
tracte incorrecte com per deficiència de la prestació del servei.
Cometre tres faltes lleus en un període de dotze mesos.
Incompliment del temps de resposta.

Infraccions molt greus:
-

L’incompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en
matèries relacionades amb el present contracte.
La modificació de la plantilla sense coneixement/autorització d’AIGÜES DE
BLANES, SA.
Paralització o interrupció de la prestació dels serveis contractats, excepte
causes de força major.
La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, així com un
rendiment clarament insuficient en la realització dels treballs.
Cometre tres faltes greus en un període de dotze mesos.
Incompliment de la realització dels treballs urgents.
Abandonament del lloc de treball de la urgència sense cap tipus de
justificació.
Incompliment protocol per a l’execució de treballs en espais confinats.

Clàusula 33. SANCIONS
A les infraccions assenyalades en el punt anterior li
seran d’aplicació sancions consistent en multes, per import de les quanties que a
continuació es detallen:
-

Infraccions lleus: de 500,00 a 3.000,00 euros.
Infraccions greus: de 3.000,01 a 15.000,00 euros.
Infraccions molt greus: de 15.000,01 a 100.000,00 euros. L’import de les
multes es farà efectiu contra la primera facturació posterior a la seva
imposició o, en última instància, contra la garantia definitiva.

Clàusula 34. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del Contracte les recollides en els articles 223 i 237 del
TRLCSP, així com les següents:
- La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb AIGÜES DE BLANES,
SA.
- La incorrecta execució del contracte.
- L'incompliment de les obligacions establertes en matèria de subcontractació,
sense perjudici de les penalitzacions que, si escau, es poguessin imposar, conforme
a l'establert en aquest Plec.
- L'incompliment de l'obligació del contractista de respectar el caràcter confidencial
respecte de les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin
relacionats amb l'objecte del Contracte i dels quals tingui coneixement en ocasió del
mateix.
- La falta de pagament dels salaris als treballadors i de les quotes de la Seguretat
Social.
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En els casos de resolució per incompliment culpable del contractista, aquest haurà
d'indemnitzar a AIGÜES DE BLANES, SA els danys i perjudicis ocasionats. La
indemnització es farà efectiva sobre la garantia, sense perjudici de la subsistència
de la responsabilitat del contractista pel que fa a l'import que excedeixi del de la
garantia confiscada.
Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà al que es disposa en els articles
224 del TRLCSP i 110 del RGLCAP, i per als seus efectes al que es disposa en els
articles 225 i 239 del TRLCSP.
Clàusula 35. JURISDICCIÓ
L'adjudicatari se sotmet a les decisions de l'òrgan de contractació i a la jurisdicció
dels Tribunals i Jutjats de Blanes en les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest contracte.
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