PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONTRACTE D’ELABORACIÓ DE BATIMETRIES PERIODIQUES A LA PLATJA DE LA
PUNTA DE ROSES
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, en sessió de 29 de maig de
2001, va atorgar a l’Ajuntament de Roses la concessió administrativa per a la
construcció i explotació del port esportiu de Roses, per un període de trenta anys
a comptar a partir del dia següent a la notificació de la resolució d’atorgament
(6/07/01).
El Ple de l’Ajuntament de Roses, en sessió de 16 de juliol de 2001, va facultar a
PORT DE ROSES, SA per a l'explotació de la gestió directa de les activitats i
serveis que comprèn l’esmentada concessió.
Dins les condicions establertes al títol concessional, s’estableix la relativa al
control i manteniment de la dinàmica del litoral i estabilitat de les platges
adjacents al port. L’esmentat control requereix l’elaboració de batimetries
periòdiques de l’entorn portuari.
Aquestes batimetries han de ser elaborades per tècnic competent i s’han de
presentar a la Direcció General de Transport i Mobilitat dues vegades a l’any. Una
a la tardor i una altra a la primavera. Aquesta última haurà de determinar els
volums de sorra acumulats o erosionats des de la tardor, i s’haurà de lliurar en
format paper acompanyat de CD amb els arxius batimètrics en format “.dxf” o
“.dgn” compatibles amb els programes de modelat de terreny.
1. Objecte i àmbit funcional del contracte
L’objecte és la contractació de la confecció d’aquestes 2 batimetries anuals i els
informes corresponents d’acord a les prescripcions compreses en el present plec
de condicions.
2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del present contracte serà la Platja de La Punta al terme
municipal de Roses.
L’àrea de estudi està formada pel polígon delimitat pels següents vèrtex :
PUNT
1
2
3
4
5
6

X
514.468,81
514.234,16
514.464,46
514.653,97
514.814,32
514.670,32

Y
4.678.759,60
4.678.571,85
4.678.286,81
4.678.448,60
4.678.450,73
4.678.638,58

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRACTE
D’ELABORACIÓ DE BATIMETRIES PERIODIQUES A LA PLATJA DE LA PUNTA DE ROSES

3. Informe
L’informe descriurà el procediment i resultats de la realització de la batimetria de
la platja situada al nord del Port de Roses, amb descripció dels mitjans emprats i
reportatge fotogràfic de la realització dels treballs de presa de dades.
Aquest informe haurà de ser signat per un tècnic competent, amb titulació
d’enginyer o enginyer tècnic amb especialitat en obres marítimes o diplomat en
ciències del mar especialitat en oceanografia.
Inclourà els plànols batimètrics i topogràfics, i els fotomuntatges necessaris per a
l’anàlisi de la situació de l’estat real de les sorres i la seva estabilitat i/o
desplaçaments, amb anàlisi comparativa dels 4 anys anteriors.
4. Característiques tècniques del servei
4.1. Descripció general del servei
El servei objecte de contracte consisteix en la realització dels següents treballs:
a. Presa de dades “in situ” per mitja de sonda connectada a GPS diferencial
amb precisió centimètrica. Els paràmetres geodèsics bàsics de les dades
obtingudes a camp seran georeferenciats amb:
El·lipsoide Internacional : ETS-89
Fus: 31
Projecció: Universal Transversa Mercator (UTM)
b. La referència del nivell del mar serà el zero d’Alacant.
c. Confecció amb les dades obtingudes d’un plànol batimètric i d’un plànol
topogràfic de la platja per tal de quadrar la batimetria amb la platja de
forma exacta.
d. Redacció de l’informe de batimetries, amb els plànols dels punts de sonda i
corbes batimètriques de nivell. Aquest informe haurà de ser signat per un
tècnic competent, amb titulació d’enginyer o enginyer tècnic amb
especialitat en obres marítimes o diplomat en ciències del mar especialitat
en oceanografia.
e. Entrega de 3 còpies escrites de l’informe i de CD amb els arxius digitals de
les dades en format “.dxf” o “.dgn”.
4.2. Terminis per a la realització de les batimetries
S’estableixen les dates límit de 15 de juny i 30 de novembre per a la
realització dels treballs i lliurament del material especificat a l’apartat anterior
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Aquests terminis es podran veure modificats, previ acord entre Port de Roses,
SA i el contractista, en funció de les condicions meteorològiques i altres que
siguin d’interès.
5. Requisits per tal de ser admès en el concurs
Els requisits que hauran de complir els licitadors són els següents:
1. Ser persona física o jurídica, espanyola o estrangera, la finalitat o l’activitat
de la qual tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals o s’acrediti degudament i
disposin d’una organització amb elements personals i materials suficients per
a la deguda execució del contracte.
2. Tenir plena capacitat d’obrar i no estar sotmès en cap de les prohibicions que
s’estableix en la Llei de contractes del Sector Públic i que les persones físiques
i els administradors de les persones jurídiques no estiguin sotmeses en els
supòsits previstos a la llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats
d’alts càrrecs, ni en les de la Llei 53/84, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
3. També podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’art. 59 del
TRLLCSP. Cadascun dels empresaris que componen l’agrupació haurà
d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la solvència econòmica, financera i
tècnica o professional, havent d’indicar en document privat els noms i
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun
d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte ha d’ostentar
la plena representació de tots ells davant l’Administració i que assumeixin el
compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses (art. 24 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques).
L’esmentat document haurà d’estar signat pels representants de cada una de
les empreses components de la Unió.
4. Acreditar, en el cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 53/84, de 26 de
desembre i amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte que gaudeix de la
corresponent compatibilitat com també la seva submissió a la normativa
d'incompatibilitats vigent en el moment de la contractació.
5. L’empresa o unió d’empreses que realitzi els treballs de realització de
batimetries haurà de complir les següents condicions:
a) Disposar de l’Autorització de funcionament com empresa de treballs
marítims emesa per la Capitania Marítima de Palamós.
b) Totes les embarcacions destinades al servei hauran de disposar de les
garanties i dels permisos necessaris atorgats per Capitania Marítima,
haver passat les revisions periòdiques que corresponguin i disposar de la
pòlissa d’assegurances vigent que correspongui, estar matriculades en
llista 5ª i despatxades a la Capitania Marítima per treballs marítims en
compliment de la normativa legal vigent.
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c) Els patrons de les embarcacions emprades, hauran de disposar de la
titulació professional adient a les mateixes, figurant enrolats a la
documentació laboral i tècnica i amb comandament habilitat per exercir les
seves funcions.
6. Documentació a aportar
La documentació que cal aportar per a participar en el concurs és la següent:
Sobre número 1. Documentació Administrativa.
1. Sol·licitud de participació en la licitació i declaració responsable.
(aquest escrit serà el model establert en l’annex 1)
2. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per un valor mínim de 300.000€
-TRES-CENTS MIL EUROS- o compromís de contractar-la en cas de resultar
adjudicatari, a partir del moment de l’adjudicació del contracte.
3. Còpia compulsada de l’autorització de funcionament com a empresa de
treballs marítims emesa per la Capitania Marítima de Palamós.
4. Còpia documentació de l’embarcació: Permís Capitania, registre, inspeccions,
despatx rol, Titulació Patró.
5. Disposar d’un responsable tècnic en Recurs Preventiu de Prevenció de Riscos
Laborals (PRL) en el lloc on es realitzin els treballs. El personal que realitzi les
tasques haurà d’acreditar la formació en PRL específica.
Sobre número 2. Proposta Econòmica.
Oferta econòmica amb indicació separada del preu i l’IVA.
7. Presentació de proposicions
Les propostes es presentaran en sobre tancat amb els documents requerits al
punt 6, a les oficines de Port de Roses, SA en horari d’oficines: laborables de
9:00 a 14:00 hores, abans del proper dia 5 de Maig de 2017.
També es podrà presentar les ofertes per correu certificat, sempre dins el
termini establert i l’últim dia fins a les 14 hores. En aquest cas, el licitador haurà
de justificar la data i hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació, el mateix dia, la remissió de l’oferta
mitjançant una comunicació per correu electrònic a l’adreça info@portroses.com
o per fax al número 972 15 37 68. La comunicació per correu electrònic o per fax
de que s’ha efectuat la tramesa mitjançant correu, només serà vàlida si hi ha
constància de la transmissió i la recepció de la comunicació, la data i l’hora, les
dades del licitador i de la licitació de què es tracta, i contindrà a més, la còpia del
justificant d’enviament per correus, en el que es pugui llegir el remitent, el
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destinatari, concepte de la tramesa (identificació de la licitació) i el segell de
l’oficina de correus amb la data i hora de la presentació a correus de la
proposició.
En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de
presentació de proposicions no hagi arribat la proposició enviada per correu a
l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas (article 80 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el RGLCAP)
Les proposicions presentades fora de termini o en lloc diferent a l’indicat o les
presentades per correu no anunciades en la forma establerta, no seran admeses
sota cap concepte.
8. Durada del contracte
La durada del present contracte serà de dos anys, 2017 i 2018.
9. Preu
El preu màxim que ha de servir de base per a la licitació del contracte de serveis
s’estableix en 6.500 € (IVA no inclòs) per a cada anualitat.
10.

Criteri d’adjudicació.

El criteri d’adjudicació serà el de l’oferta més econòmica.

11. Òrgan de Contractació.
L’òrgan de contractació és la Comissió Executiva de la societat Port de Roses, SA.
12.

Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzarà per a cadascuna de les dues
batimetries anuals en el termini de 15 dies de la presentació de cada informe.
Port de Roses SA
Roses, 6 d’abril de 2017
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Annex número 1. Model de sol·licitud i declaracions
El Sr / La Sra. ................................................................................... amb DNI
.........................
i
domicili
a
..................................
CP.............,
carrer
..............................................., núm. .............., telèfon....................., designa
expressament a efectes de rebre qualsevol notificació, avís o comunicació
relacionada amb la present licitació l’adreça electrònica. .........................................
Manifesta que actua amb poders suficients en representació de l’empresa
........................................., amb CIF ......................... (si el licitador fos una persona
física, haurà de dir que: Manifesta que actua en el seu nom propi i dret) i seu social
(si el licitador fos una persona física, haurà de dir: amb domicili )
a
............................ CP............., carrer ......................., número ........, en el
procediment per a l’adjudicació del contracte d’elaboració de batimetries periòdiques
a la Platja de la Punta de Roses.
1. -DECLARA sota la seva responsabilitat que
1. Està facultat/ada per establir un contracte amb l’Administració, ja que tot i que té
la capacitat d’obrar, no està inclòs/a en cap de les prohibicions fixades en l’article
60 del TRLCSP per contractar amb l’administració, i reuneix els requisits de
solvència econòmica, tècnica i professional requerits per participar en
aquesta licitació.
2. Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article
60 d) del TRLCSP.
3. No forma part dels òrgans de govern o d’administració d’aquesta societat cap de
les persones a què fa referència la legislació sobre incompatibilitats dels alts
càrrecs, de personal al servei de les administracions públiques i de règim
electoral general.
En el cas de persones físiques: No està comprès/a en cap causa a què fa referència
la legislació sobre incompatibilitats dels alts càrrecs, de personal al servei de les
administracions públiques i de règim electoral general.
1. (Només per a persones jurídiques) No pertany a cap grup empresarial. (En cas
contrari s'indicarà el grup empresarial a què pertany l’empresa, amb indicació de
les empreses que el componen i denominació del grup (art.86.3 del RD
1098/2001).
2. (Només per a empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el ROLECE) Està inscrita
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
(o en el seu cas: Està inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat ) i les dades que hi figuren són vigents. (En el cas que hi
hagi hagut alguna variació en les dades que figuren en el registre es farà constar
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aquesta circumstància amb la següent declaració: Està inscrita en el Registre
........................................(RELI o ROLECE, segon sigui) i, amb respecte a les
dades
inscrites,
hi
ha
hagut
les
variacions
següents:
....................................................................................................)
4. Coneix les prescripcions tècniques, el plec de clàusules administratives
particulars i el quadre de característiques que serveixen de base per a la
convocatòria; accepta incondicionalment les clàusules i el que disposen el
TRLCSP i el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de les administracions públiques.
5. Els documents compresos a la seva proposició, que a continuació es relacionen,
tenen caràcter confidencial: ........................................................... (En cas de
deixar en blanc aquest apartat s’entendrà que cap document té caràcter
confidencial).
6.

(Només per a empreses licitadores estrangeres) La submissió als jutjats i
tribunals espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa al seu propi fur.

2. AUTORITZA expressament a Port de Roses, SA perquè totes les notificacions i
comunicacions relacionades amb la present contractació li siguin cursades per
mitjans electrònics i a l'adreça indicada a aquest efecte en aquesta sol·licitud. (En el
cas d’autoritzar a altres persones de l’empresa: Així mateix, també autoritza a les
persones que es relacionen a continuació a rebre les notificacions/comunicacions
electròniques que li siguin trameses per l’Ajuntament, de conformitat amb allò que
estableix la disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP):
Nom i cognoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adreça electrònica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telèfon mòbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( en cas de voler rebre l’avís per SMS)
3. SOL·LICITA ser admès/a en la licitació esmentada, després d’haver manifestat la
seva conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els plecs de
clàusules administratives i tècniques.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Sobre 1 Documentació administrativa:
1 Sol·licitud i Declaració.
2 Còpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil en vigor, per import mínim de
300.000 euros.
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3 Còpia compulsada de l’autorització de funcionament com a empresa de
treballs marítims emesa per la Capitania Marítima de Palamós.
4 Còpies de les documentacions de les embarcacions: Permís Capitania,
registre, inspeccions, despatx rol, Titulació Patró.
5 Documentació acreditativa de Recurs Preventiu en PRL i certificats de
formació del personal en matèria de PRL.

Sobre número 2. Proposta econòmica.
Oferta econòmica amb indicació separada del preu i l’IVA.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable i sol·licitud de participació,
(Signatura i segell de l’empresa)

Lloc i data:
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