PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN
EL CONTRACTE DE SERVEIS PER L’INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT i
DESMUNTATGE DE LES BOIES DE FONDEIG D’EMBARCACIONS i
D’ABALISAMENT PERIMETRAL DELS POLIGONS DE FONDEIG EN PLATGES I
CALES DE ROSES PER LA TEMPORADA 2019
0. Antecedents
L’Ajuntament de Roses per acord de la Junta de Govern Local adoptà l’acord d’aprovar
el document anomenat “APROVACIO MODIFICACIÓ PLA D’USOS DE TEMPORADA DE
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE 2017-2021 Ref. GI16012OT” corresponent a la
temporada de platges 2019.

A Roses, el servei de fondeig d’embarcacions per a la temporada de bany 2019, figura a
l’encomana de gestió de l’empresa municipal MP Port de Roses, SA. L’àmbit de prestació
d’aquest servei són els fondejos per embarcacions a les platges i cales, que figuren en el
Pla d’Usos de Temporada, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 27 de
desembre de 2016: Canyelles, Bonifaci, Almadrava, Montjoi, Calitjàs, Pelosa i Jòncols.
Port de Roses ja disposa del material necessari pels fondejos amb mort de formigó ja
existents, si bé per a la temporada 2019 es fa necessària la contractació de les feines de
muntatge, col·locació, manteniment i desmuntatge dels elements necessaris per als
fondejos per a embarcacions a les platges i cales de Roses.
També forma part d’aquest contracte el muntatge i instal·lació dels següents elements:
50 Uds. Boies abalisament perimetral dels polígons de fondeig. Aquest abalisament es
realitzarà d’acord amb les instruccions del Pla d’Usos amb les boies cardinals indicades,

1. Objecte del contracte, naturalesa jurídica, procediment d’adjudicació, tramitació
de l’expedient i àmbit funcional del contracte.
L’objecte és la contractació dels serveis de muntatge, col·locació, manteniment i
desmuntatge dels elements necessaris per al fondeig a les zones indicades al pla d’usos
de temporada a les platges i cales de Roses, treball comprès en el present plec de
condicions.
També s’inclou el muntatge dels perímetres dels camps de fondeig amb les boies
cardinals corresponents, i la reubicació de aproximadament uns 20 fondejos ja existents,
per tal de situar-los a l’interior dels polígons definits a cada plata/cala.
A l’expedient queda acreditada i justificada la necessitat d’executar aquest contracte i la
insuficiència de mitjans propis, d’acord amb l’article 28 i 63 de la LCSP, així com els
extrems de l’article 116.4 de la LCSP.
El contracte de serveis abans esmentat es regeix per aquest plec de clàusules tècniques,
administratives i particulars, i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per el qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant Llei 9/2017), i la resta de la normativa aplicable.
Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la LCSP i es
tipifica com a contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la mateixa.
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El procediment a seguir és el procediment obert simplificat donat que el valor estimat del
contracte no supera l’import de 100.000 €, d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP.
L’expedient de contractació es tramitarà amb caràcter ordinari.
La competència per adjudicar el contracte correspon al Comissió Executiva del MP Port
de Roses SA.
2. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del present contracte seran les següents platges i cales de Roses:
•
•
•
•
•
•
•

Canyelles
Bonifaci
Almadrava
Montjoi
Calitjàs
Pelosa
Jòncols

3. Relació i característiques de material per al muntatge, col·locació, i
manteniment.
Les característiques tècniques dels ancoratges, en funció del tipus d’embarcacions a les
que estarà destinats :
Tipus A Embarcacions d’eslora fins a 8 metres.
Tipus B Embarcacions d’eslora fins a 12 metres.
Tipus C Embarcacions d’eslora fins a 16 metres.
Tipus D Embarcacions d’eslora fins a 22 metres i catamarans.

Les característiques tècniques de cada tipus de material relacionat a la taula anterior, en
funció del tipus d’ús a les que estarà destinats :
Boies destinades als establiments/concessionaris del pla d’usos de la platja, per a l’ús
dels seus clients : Boies de color BLANC.
Boies destinades als usuaris permanents amb contracte de lloguer de temporada i/o
mensual : Boies de color BLAU.
Boies destinades als usuaris transeünts per a ús diari : Boies de color CARBASSA.
Boies perimetrals :
Boies cardinals esfèriques grogues de 60 cm.
Boies cardinals còniques verdes de 80 cm.
Boies cardinals cilíndriques vermelles de 60 cm.
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4. Emplaçament dels fondejos i abalisament dels camps de fondeig.
La distribució dels fondejos, relacionat per platges i cales:
Actualment, els fondejos estan dipositats a la seva posició i estan ja equipats amb la
corresponent cadena i assenyalats amb una petita boia de marcatge.
Platja de Canyelles.
36 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Canyelles). Boia 40 cm. Cadena, boia
intermèdia de flotació, element d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
3 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm, boia intermèdia de flotació.
3 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm, boia intermèdia de flotació.
Platja de Bonifaci.
22 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Bonifaci). Boia 40 cm. Cadena, boia intermèdia
de flotació element d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
2 Uts. Boies bicònica verdes de 80 cm. boia intermèdia de flotació
2 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm. boia intermèdia de flotació
Superfície màxima polígon de fondeig Canyelles – Bonifaci CB-06 56.638 m2

Platja de l’Almadrava.
56 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions. Boia 40 cm. Cadena, boia intermèdia de
flotació element d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
3 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm. boia intermèdia de flotació
3 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm. boia intermèdia de flotació
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm. boia intermèdia de flotació
Superfície màxima polígon de fondeig CB-05 50.694 m2

Cala Jòncols.
34 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions. Boia 40 cm. Cadena, boia intermèdia de
flotació element d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
4 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm. boia intermèdia de flotació
4 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm. boia intermèdia de flotació
Superfície màxima polígon de fondeig CB-01 77.291 m2

Cala Montjoi.
30 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Montjoi). Boia 40 cm. Cadena, boia intermèdia
de flotació element d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
3 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm. boia intermèdia de flotació
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3 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm. boia intermèdia de flotació
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm. boia intermèdia de flotació
Superfície màxima polígon de fondeig CB-04 91.683 m2

Cala Pelosa .
24 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Pelosa). Boia 40 cm. Cadena, boia intermèdia
de flotació element d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
2 Uts. Boies bicòniques verdes de 80 cm. boia intermèdia de flotació
2 Uts. Boies cilíndriques vermelles de 80 cm. boia intermèdia de flotació
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm. boia intermèdia de flotació
Superfície màxima polígon de fondeig CB-03 43.298 m2

Cala Calitjàs.
11 Uts. Boies de Fondeig d’embarcacions (Calitjàs). Boia 40 cm. Cadena, boia intermèdia
de flotació element d’ancoratge, i caps d’amarratge d’embarcacions.
4 Uts. Boies esfèriques grogues de 60 cm. boia intermèdia de flotació
Superfície màxima polígon de fondeig CB-02 16.260 m2

5. Característiques tècniques del servei.
5.1. Descripció general del servei
El servei objecte de contracte consisteix en la realització dels següents treballs:
a. Muntatge en terra del sistema de boies
Consistirà en la preparació de cada boia i la seva corresponent boia intermèdia de
flotació per tal que vagi ancorada als pesos morts o ancoratge existent que li
correspongui, en funció del tipus de boia. Port de Roses facilitarà el material a muntar
i instal·lar.
b. Col·locació en mar del sistema de boies a les platges i cales
Col·locació de cada sistema de boia, boia intermèdia de flotació. en cada punt de la
platja o cala, a la distància de la riba, i entre boies, que consten en els plànols que
formen part d’aquest Plec (segons Pla d’Usos de Temporada aprovats per acord de
JGL en data 26 de desembre de 2016).
La col·locació es realitzarà en l’ordre segons indicacions de Port de Roses, en funció
de les condicions meteorològiques, amb coordinació amb els serveis tècnics
municipals de l’Ajuntament, tenint en compte la concurrència de les platges i cales.
El mateix temps que es realitza el muntatge el contractista realitzarà un inventari de
cadascuna de les cales amb la identificació de cada boia mitjançat una fitxa en format
digital que haurà d’incloure:
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1 Identificació alfanumèrica de la instal·lació.
2 Posició GPS del punt d’ancoratge. Coordenades en graus, minuts i mil·lèsimes de
minut.
3 Fondària del punt d’ancoratge. Expressada en metres i un decimal.
4 Tipus de fons sobre el que està situat l’ancoratge: Sorra, pedra, roca o posidònia.
5 Tipus d’ancoratge. Bloc de formigó, ancoratge ecològic tipus barrina o manta Ray.
6 Eslora màxima per a les embarcacions que poden amarrar-se.
7 Fotografia submarina de la instal·lació.
Per a la realització d’aquest inventari, el contractista comptarà amb la col·laboració
del personal de MP Port de Roses, SA

c. Reubicació i desplaçament, si cal dels fondejos existents.
Consistirà en el desplaçament dels fondejos que restin fora dels polígons delimitats,
fins l’interior dels mateixos, amb una ubicació adient per les embarcacions que s’hi ha
d’amarrar. Es preveu una xifra aproximada de 50 fondejos a desplaçar.
d. Manteniment i revisió en mar durant la temporada
Consistirà en la revisió setmanal, en superfície de l’estat de les boies de totes les
platges o cales, de forma que es revisin totes, durant tota la temporada de bany (entre
l’1 de juliol i el 15 d’octubre).
L’adjudicatari haurà de comunicar a Port de Roses, amb una periodicitat setmanal, les
incidències ocorregudes en el servei durant la setmana.
Tanmateix, l’adjudicatari haurà de posar els mitjans necessaris per tal de re posicionar
i reposar les boies que hagin estat desplaçades o deteriorades i que siguin notificades
com a incidències a través del sistema de control municipal d’infraestructures GIE, en
el termini màxim de dos dies.
e. Reposició del material malmès.
Durant la vigència del contracte, Port de Roses facilitarà el material del qual se n’hagi
de fer reposició, per estar malmès o hagi desaparegut, bé per acció del mar, del sol i
de qualsevol altra causa, o bé per actes de vandalisme. En cas de que per raons de
necessitat l’empresa contractista hagi d’utilitzar material propi, aquest li serà retornat
per Port de Roses, prèvia justificació documental. En cap cas, serà facturat com a
complement del servei.
f. Desmuntatge al final de temporada,
Retirada de boies, cadenes i grillons, deixant al fons únicament l’element
d’ancoratge/mort, degudament senyalitzat amb un boiarí, per a la seva fàcil
localització els anys posteriors. El material retirat, cadenes, boies i grillons serà
transportat fins al port de Roses i dipositat a peu de moll.
5.2. Característiques del sistema de boies de fondeig.
La relació global de material que Port de Roses posa a disposició del contractista així
com les respectives característiques tècniques de les boies i dels seus elements de
subjecció (boies, boia intermèdia de flotació, cadenes, morts, grillons...) són els que
consten en els punts 3 i 4. Actualment, els fondejos estan dipositats a la seva posició i
estan ja equipats amb la corresponent cadena i assenyalats amb una petita boia de
marcatge.
El contractista es farà càrrec d’adequar les característiques de cadascun dels materials
esmentats per a la seva correcta col·locació en el mar (per exemple, la longitud de les
cadenes, la subjecció dels grillons als morts i a les boies, ...).
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5.2. Termini anual per a la col·locació del sistema de boies
En virtut de la Resolució de la Capitania Marítima de Palamós de 22 de març de 2005,
per les que s’aproven les instruccions de navegació per les aigües marítimes de la
província de Girona, en el seu article 16.b, sobre criteris generals que regulen les
autoritzacions de temporada de les activitats que consten en l’esmentada disposició, el
termini anual de col·locació del sistema de boies serà entre els dies 1 a 31 de maig,
ambdós inclosos, i el de manteniment entre els dies 1 de juny i 30 de setembre, ambdós
inclosos, d’acord amb la taula de tasques següents:



Col·locació en mar (FASE 1)



Manteniment i revisió (FASE 2)



Desmuntatge (FASE 3)

1 al 31 de maig ambdós
inclosos.
1 de juny al 30 de setembre
ambdós inclosos.
1 al 31 d’octubre
inclosos.

ambdós

Aquests terminis es podran veure modificats, previ acord entre Port de Roses i el
contractista, en funció de les condicions meteorològiques de cada any i altres que siguin
d’interès.
Per a la resta d’aspectes no contemplats en els apartats anteriors, seran d’aplicació les
disposicions establertes en la Resolució de la Capitania Marítima de Palamós de 22 de
març de 2005, per les que s’aproven les instruccions de navegació per les aigües
marítimes de la província de Girona, així com els acords que es prenguin des de
l’Ajuntament de Roses.
5.4. Tots els aspectes relatius a la prestació d’aquest servei, restaran condicionats a
l’autorització definitiva del Pla d’Usos i les seves possibles modificacions per part de les
autoritats competents.
6. Requisits que s’han de reunir per tal de ser admès en el concurs.
Els requisits que hauran de complir els licitadors són els següents:
Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap
supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en l’article 71 de la
LCSP i acreditin la solvència requerida i, en el seu cas, tinguin l’habilitació empresarial o
professional requerida. Aquestes circumstàncies han de concórrer en el moment de
finalització del termini de presentació d’ofertes i mantenir-se en el moment de perfecció
del contracte.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
També cal aportar el NIF de l’empresa.
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió europea
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre
d’establiment o amb la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. (L’annex XI de la Directiva
2014/24/UE conté els registres professionals i mercantils pertinents i les declaracions i
certificats corresponents per a cada Estat membre).
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació
d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya
del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que
figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte,
que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte
del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent
d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual
són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada
o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia
significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de
disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients per
a la deguda execució del contracte.
A aquests efectes, l’empresa o unió d’empreses, que realitzi la gestió integral del camp
de boies de fondeig haurà de complir les següents condicions:
a) Disposar de l’Autorització de funcionament com empresa de treballs marítims
submarins emesa per la Capitania Marítima de Palamós.
b) 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 per treballs subaquàtics.
c) Estar donada d’alta a la plataforma informàtica de Coordinació empresarial de
Prevenció. de Riscos Laborals de l’ACPET.
d) Els submarinistes que intervinguin a les tasques disposaran de la titulació exigida
per la normativa vigent per a realitzar treballs submarins a fondàries de fins a 30
metres i disposar dels certificats de primers auxilis i oxigen i revisió mèdica en
vigor.
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e) 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.
f)

Les embarcacions utilitzades per a la prestació del servei (treballs marins) hauran
de disposar de tots els seus certificats en vigor, estar matriculades en llista 5ª i
despatxades a la Capitania Marítima per treballs marítims en compliment de la
normativa legal vigent.

De conformitat amb el previst a l’article 159.4 a) de la LCSP, els licitadors que es presentin
a la licitació han d’estar inscrits en el Registre oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o al Registre de licitadors oficial de la corresponent
Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes, així com tota la
documentació que hi figura ha de mantenir la seva vigència, i en cas de no ser així, i tenir
vigència parcial, haurà d’aportar la documentació complementària i vigent corresponent
prèviament a l’adjudicació (en cas de ser proposat com a adjudicatari).
No obstant , d’acord amb el que disposa la Recomanació núm. 32 de la Junta Consultiva
de Contractació Pública de l’Estat als òrgans de contractació en relació amb l’aplicació
del requisit d’inscripció al ROLECE o RELI de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en el present procediment d’adjudicació
només resultarà exigible que la sol·licitud d’inscripció als registres referits s’hagi realitzat,
com a màxim, abans del moment de la presentació de l’oferta, de no ser així s’exclourà
l’empresa de la licitació. La formalització de la sol·licitud d’inscripció, on consti la data i
hora en què s’ha efectuat la mateixa, s’haurà d’acompanyar a la declaració responsable
que consta a l’annex del plec.

7. Durada del contracte.
La durada del present contracte per la temporada 2019, finalitza el 31/10/2019.


Col·locació en mar (FASE 1)



Manteniment i revisió (FASE 2)



Desmuntatge (FASE 3)

1 al 31 de maig ambdós
inclosos.
1 de juny a 30 de setembre
ambdós inclosos.
1 al 31 d’octubre
inclosos.

ambdós

8. Preu.
El preu màxim que ha de servir de base per a la licitació del contracte de serveis i
subministrament s’estableix 65.920,14 € (21% IVA no inclòs).
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9. Publicitat.
S’anunciarà la licitació en el Perfil del contractant de l’entitat MP Port de Roses SA, al
qual es té accés a través de la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=30933425

10. Presentació de proposicions.
El termini per la presentació de pliques es fixarà segons disposa l’article 159 de la Llei
9/2017 i serà de 15 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci
de licitació al perfil del contractant.
Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Tota la documentació necessària per a la presentació d’ofertes, els plecs i documentació
complementària estarà disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de
l’anunci al perfil del contractant.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l'empresa licitadora del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions
previstes en els plecs que regeixen el contracte, sense cap excepció o reserva.
L'òrgan o la mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables
sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seva oferta
en 1 sobre.
Les propostes es presentaran en sobre tancat; amb la resta dels documents requerits al
punt 6, a les oficines de MP Port de Roses, SA en horari d’oficines: de dilluns a divendres
de 9 a 14 i de 15 a 18, el termini de presentació d’ofertes finalitza el 27 d’abril de 2019 a
les 18 hores.

SOBRE ÚNIC
Contindrà la documentació administrativa i la tècnica relativa als criteris d’adjudicació:
a) Documentació administrativa:
1. Declaració responsable de donar compliment a les obligacions establertes a la Llei
de contractació del sector públic, d’acord amb el model que consta com Annex I a aquest
Plec
•

Acompanyar, si s’escau, amb la sol·licitud d’inscripció al RELI/ROLECE on consti
la data en que aquesta s’ha efectuat.
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2. En cas de concórrer a la licitació mitjançant unió temporal, cadascuna de les empreses
que la forma haurà d’efectuar la declaració responsable a dalt esmentada.
b) Proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de
fórmules.

La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model inclòs a l’Annex
2 del present plec.

c) La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica, en concret els certificats corresponents a l’execució de
treballs similars en els últims 2 anys, que incloguin el muntatge de camps
de boies de fondeig i/o abalisament.
d) La documentació relativa a la solvència tècnica o professional.
1. Còpia dels estatuts socials (persones jurídiques) i alta d’activitats econòmiques de
treballs submarins (persones físiques).
2. Original o còpia compulsada de la autorització de la Capitania Marítima de Palamós
per a realitzar treballs submarins a la província de Girona.
3. Acreditar aportant original o fotocòpia compulsada del nomenament del Recurs
Preventiu en PRL d’un responsable de l’empresa. Originals o fotocòpies compulsades
de les certificacions de formació específica en treballs submarins del personal que
hagi de realitzar els treballs.
4. Originals o fotocòpies compulsades de les titulacions de submarinista professional de
petita profunditat, del personal que hagi de realitzar els treballs. Originals o còpies
compulsades dels certificats de primers auxilis i oxigen i revisió mèdica en vigor, en
vigor.
5. Originals o còpies compulsades de les inspeccions periòdiques de les embarcacions
i pòlissa d’assegurança en vigor.
6. Originals o còpies compulsades de les documentacions de les embarcacions,
Registre, despatxos i permís de navegació emesos per Capitania Marítima per
realitzar treballs submarins.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la
declaració responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
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Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, la documentació justificativa que
els sigui exigida.

11. Valoració de les ofertes.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla
per a cadascun d’ells:

• Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)
- Preu ofert..............................fins a 75 punts
a) Es calcularà el percentatge de baixa respecte de l’import de licitació aplicant la fórmula
següent:
100 - (preu oferta x 100) preu licitació
b) Un cop obtinguts els percentatges de baixa de les ofertes, s’aplicarà la proporcionalitat
mitjançant la fórmula següent:
percentatge de baixa de cada oferta x (puntuació màxima)
percentatge de baixa de l’oferta més econòmica
- Experiència en treballs similars..............................fins a 25 punts
-

Experiència en l’execució de treballs similars fins a 15 punts
Experiència en l’execució de treballs similars en zones sota protecció
mediambiental fins a 10 punts.

S’atorgarà 5 punts per cada contracte executat segons els criteris esmentats, Per fer-ho,
caldrà acreditar-ho mitjançant la presentació d’un certificat d’execució d’aquests treballs.
En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 de la Llei 9/2017.

12. Mesa i Òrgan de Contractació.
La Mesa de Contractació i l’òrgan de contractació és la Comissió Executiva de la societat
MP Port de Roses, SA, que serà assistida a nivell tècnic per les següents persones:
•
•
•

Director tècnic de MP Port de Roses SA
Cap de Marineria de MP Port de Roses SA
Personal adjunt a gerència
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13. Obertura de pliques.
L’acte d’obertura de les proposicions tindrà lloc a les dependències de Port de Roses.
L’obertura de pliques es realitzarà en sessió pública el dia 30 d’abril de 2019 a les 10:30
hores, es procedirà a l’obertura del sobre.
L’ordre d’obertura de sobres, serà seguint l’ordre de número del Registre d’entrada de la
documentació a les dependències de Port de Roses.
La Mesa de Contractació procedirà a la qualificació de la documentació presentada en
temps i forma. Si la mesa observa defectes materials en la documentació presentada
podrà concedir, si ho estima convenient, un termini de tres dies hàbils perquè el licitador
esmeni l’error, aquesta comunicació s’efectuarà mitjançant un correu electrònic a la
direcció facilitada pel licitador.
14. Ofertes anormalment baixes.
D’acord amb allò establert en l’article 149 de la Llei 9/2017, es fixa com a paràmetre d’
anormalitat en relació a les ofertes econòmiques el que s’estableix a l’article 85 del RD
1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes del sector públic.
En el cas que l’oferta que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi anormalment baixa
i realitzades les actuacions recollides en els punts 1 i 2 de l’article 159.4.f de la LCSP, el
procediment a seguir per la seva justificació serà l’establert a l’esmentat article 149 i
s’atorgarà un termini màxim de 5 dies per la presentació de la documentació sol·licitada,
des de l’enviament de la corresponent comunicació.
15. Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment per part de
l’administració.
La renúncia a la celebració del contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació
per part de l’Administració, només podrà realitzar-se en els supòsits i de la forma en que
es preveu a l’article 152 de la Llei 9/2017.

16. Requeriment previ de documentació - Adjudicació del contracte.
I. Amb caràcter previ a l’adjudicació i una vegada la mesa de contractació hagi classificat
per ordre decreixent les proposicions presentades per elevar la corresponent proposta a
l’òrgan de contractació, i una vegada s’hagi acceptat aquesta sense que es consideri
baixa desproporcionada, així com quan s’hagin consultat les dades del Registre oficial de
licitadors, en el cas que l’empresa estigui inscrita, els serveis corresponents requeriran al
licitador, d’acord amb l’article 150.2 I 159.4.f de la LCSP per a què, dins del termini de 7
dies hàbils a comptar des de l’endemà del dia en què hagi rebut el comunicat, presenti
la documentació següent:
1. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb el que
disposa la clàusula 5ª del present plec.
2. En cas d’haver d’acreditar la solvència basant-se amb la solvència i mitjans d’altres
entitats caldrà presentar el compromís d’integració efectiva de l’entitat en la qual es basa
la solvència en els termes de l’article 75.2 de la Llei 9/2017 i la documentació justificativa
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que disposa efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte conforme l’article 76.2 de la LCSP
II. En el cas que el licitador estigui inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat o de la Comunitat Autònoma corresponent, la inscripció en el
registre acreditarà l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, i/o
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar,
i demés documentació preceptiva en funció de la informació que hi consti.
No obstant, en el cas que del certificat del RELI no se’n desprengui l’acreditació d’alguns
dels requisits exposats o en el cas que, l’empresa hagi sol·licitat la inscripció als registres
corresponents però encara no figuri inscrita, s’haurà d’acreditar expressament allò previst
en els següents apartats:
1. Còpia del DNI del signant de la proposició i CIF de l’empresa.
2. Còpia de l’escriptura de constitució de la societat (si és persona jurídica) o de la seva
modificació posterior, degudament inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que
acrediti la representació que exerceix la persona que signa la proposició.
3. Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l'Ajuntament de Lloret disposi
d'aquests, o bé que se l'autoritzi a consultar-los d'ofici o que no existeixi oposició expressa
del contractista:
- Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria, en la
qual es contingui genèricament el compliment dels requisits que estableix l'article 13 del
RGLCAP.
- Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social, en la que es
contingui genèricament el compliment dels requisits que estableix l'article 14 del
RGLCAP.
4. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, o bé de la classificació corresponent, en els termes establerts a la clàusula
6 del present plec.
5. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles danys i
perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 i el rebut que n’acrediti la vigència.
MP Port de Roses SA, en aquesta fase del procediment o en qualsevol moment, podrà
demanar l’acreditació documental de qualsevol de les circumstàncies contingudes a la
declaració responsable efectuada per l’empresa licitadora.
En tot cas, si s’observen defectes en la documentació relativa a la capacitat i solvència,
s’atorgaran 3 dies per esmenar la referida documentació.
En cas d’haver concorregut a la licitació mitjançant unió temporal, cadascuna de les
empreses que la formen haurà d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels
requisits per contractar previstos en aquesta clàusula.
En cas de no donar compliment al requeriment efectuat dins del termini assenyalat, l’òrgan
de contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en
aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al següent candidat en puntuació, per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, sens perjudici de l’establert a l’article
159.4 de la LCSP.
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III. ADJUDICACIÓ
Un cop presentada la documentació, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del
licitador proposat com a adjudicatari, en un termini no superior a 5 dies, procedint-se una
vegada adjudicat el contracte a la seva formalització.
No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec de condicions.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i licitadors, havent de ser
publicada al perfil del contractant en el termini de 15 dies. La notificació i publicació hauran
de contenir la informació necessària d’acord amb els termes establerts a l’article 151.2 de
la LCSP.
17. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
1. Drets de l’adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista
tindrà dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada, en els termes
previstos en aquest plec i en la LCSP.
2. Obligacions específiques de l’adjudicatari
Són obligacions essencials d’execució del contracte les següents:
a. El compliment dels terminis que s’indiquen aquest Plec.
b. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent.
c. L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d’execució del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
A més, el contractista ha de complir amb les obligacions generals següents:
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula
29 d’aquest Plec.
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b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en les prestacions pròpies del contracte les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista està obligada a complir amb la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
d) D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, el contractista es compromet a facilitar la
informació que sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la
Llei esmentada.
Tanmateix, per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa
contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que
s’estableixen a continuació:
- Els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de les seves formes.
- Els contractistes han de comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les
possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui
coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar
en risc l’interès públic.
- Els contractistes no celebraran cap acord amb altres operadors econòmics que, en el
marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
e) Les obligacions necessàries que siguin legalment preceptives i/o aquelles que es
considerin en interès del contracte.
f) La resta d’obligacions establertes en aquest Plec, i en el plec de prescripcions tècniques
particulars.
18. Modificacions del contracte
Els contractes administratius podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos
i en la forma previstos en la Subsecció 4ª de la secció 3ª del capítol I del títol I del llibre
segon de la LCSP (causes establertes a l’article 205 de la LCSP), i d'acord amb el
procediment regulat en l'article 191 LCSP, amb les particularitats previstes a l'article 207
LCSP.
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només podran
modificar-se durant la seva vigència.
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per els
contractistes en els termes que estableix l'article 206 de la LCSP, havent de formalitzarse conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP i publicar-se d’acord amb el que
estableixen els articles 207 i 63 de l'esmentada llei.
19. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
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20. Forma de pagament.
El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant pagaments a compte en funció
de la fase del servei que es desenvolupin:

•
•

50% al final de la primera fase: muntatge i col·locació, 1 de juny.
50% al final de la darrera fase 31 d’octubre.

Les entitats compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han
de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent (codi DIR
LA0009766).
21. Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte al Director Tècnic de MP Port de Roses SA, que
exercirà les funcions següents:
•
•
•

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació contractada.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.

20. Garantia.
No s’exigeix garantia provisional.
L’empresa adjudicatària haurà de dipositar una fiança del 10% de l’import d’adjudicació
exclòs l’IVA, com a garantia.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o
primers pagaments que s’efectuïn.
La garantia respondrà de les penalitats imposades al contractista i de quantes obligacions
i responsabilitats hagi de respondre el contractista.
Aquesta fiança serà retornada a la finalització del contracte, previ informe favorable dels
tècnics de MP Port de Roses, conforme el servei s’han realitzat convenientment durant la
vigència del contracte.
21. Responsabilitat del contractista, recepció i garantia.
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de
clàusules, en el plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l’empresa
adjudicatària en la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per l’ens Port de
Roses SA.
Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, incompleixi
amb les seves obligacions o amb les condicions especials d’execució i/o compleixi
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defectuosament amb les prestacions objecte del contracte, per causa imputable al mateix,
l’òrgan de contractació aplicarà el règim previst a la següent clàusula.
El contractista és responsable, en els termes de l’article 311.2 de la LCSP, de la qualitat
tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també
de les conseqüències que es dedueixin per a l’administració o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte, tal com s’estableix als articles 196 de la Llei 9/2017.
L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats. Si els
treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis
o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa quedant exempt de
l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
La devolució de la garantia definitiva procedirà d’acord amb l’establert a l’article 111 de la
LCSP. Una vegada finalitzat i recepcionat el contracte es podrà retornar la garantia
definitiva dipositada.
22. Penalitats i resolució del contracte.
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació:
a) Per l’incompliment parcial o compliment defectuós:
L’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte del contracte així com de
qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest Plec o en els Plecs tècnics,
incloent les propostes o millores ofertes pel contractista, donarà lloc a la imposició de
penalitats -que en cap cas podran ser superiors al 5% del preu del contracte, IVA exclòs,
ni el total de les mateixes superior al 50% del preu del contracte-. Com a regla general, la
seva quantia serà fins a un 1% de l’import de l’adjudicació del contracte, tret que,
motivadament l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar fins un 2% o fins al màxim legal del 5%, respectivament.
La reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per a valorar la gravetat.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que
legalment li correspon en quant a la reparació dels defectes.
El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se
per l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del contracte
L’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució tindrà, en tot cas, la
naturalesa d’incompliment greu als efectes d’aplicació de penalitats.
Si es demostra la reiteració en l’incompliment de la condició suspensiva en més de 3
vegades durant el període de contractació es considerarà molt greu i comportarà una
penalització de fins 5% de l’import del contracte.
b) Per demora. El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total
fixat per a la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la
seva execució successiva.
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La constitució en mora del contractista no precisarà intimació precisa per part de
l’Administració.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar, segons les
circumstancies del cas, per la resolució del contracte o imposició de les penalitats diàries
en la proporció de 0.60 euros per cada 1000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
del mateix o acordar la continuïtat del seu exercici amb imposició de noves penalitats.
L’Ajuntament tindrà les mateixes facultats respecte l’incompliment per part del contractista
dels terminis parcials d’execució establertes en aquest Plec, incloent les propostes o
millores ofertes pel contractista.
Per a la imposició de la penalitat, l’òrgan de contractació tindrà en compte els següents
criteris de graduació:
- La gravetat de l’incompliment comès
- La importància econòmica
- L’existència d’intencionalitat
- La naturalesa dels perjudicis ocasionats
- La reiteració en l’incompliment
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
- El benefici obtingut pel contractista
La imposició de penalitats s’adoptarà per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, prèvia audiència del contractista per un termini
de 10 dies hàbils, i el qual serà immediatament executiu.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte
de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia, d’acord
amb l’article 194 de la Llei 9/2017.
En el cas que amb la imposició de penalitats no es cobreixin els danys causats a l’ens
contractant, aquest exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta,
s’estarà al que disposen els articles 211, 212, 213 i 313 de la LCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament
establerta per l’article 109 del RGLCAP.
23. Subcontractació
1. De conformitat amb l’article 215 de la LCSP, el contractista podrà concertar amb tercers
la realització parcial de la prestació.
2. La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels requisits,
establerts en l’article 215 a 217 de la LCSP.
24. Suspensió del contracte.
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Es podrà acordar la suspensió del contracte d’acord amb allò previst en l’article 208 de la
Llei 9/2017.
25. Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal en tot allò que no s’oposi al
Reglament, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a
les quals tingui accés amb ocasió del contracte.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’ens
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte.
26. Tribunals competents
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin relatives a la preparació, adjudicació, efectes i extinció del
contracte, hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdicció contenciosaadministrativa.
27. Dret Supletori
En tot allò que no estigui previst en el present plec regirà:
a) Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i el Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant Llei 9/2017).
b) Pel que fa als òrgans competents, Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017.
c) Supletòriament, els articles 111-125 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en
allò que no hagin estat derogats per la LCAP.
d) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les administracions públiques.
f) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de Desenvolupament parcial de la Llei 30/2007
de Contractes del Sector Públic.
g) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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i) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
j) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la LMRLC.
k) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic de l’àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial d’aplicació.
l) Per les restants normes de Dret Administratiu, amb caràcter supletori.
m) En defecte d’aquest últim, per les normes de Dret Privat.

28. Compromís Mediambiental.
MP Port de Roses, SA com a empresa certificada mediambientalment amb les
certificacions ISO14001, EMAS i guardonada amb la Bandera Blava, ha adquirit un
compromís de gestionar la seva activitat de manera respectuosa amb el Medi Ambient i
això afecta a tots els serveis i processos en que intervé. Aquest compromís s’amplia als
proveïdors i concessionaris que realitzen tasques al port. Per això l’empresa adjudicatària
haurà de signar el compromís d’acompliment dels requisits establerts per cada tipus
d’activitat, especialment pel que fa referència a estalvi de recursos, tractament de residus
i protecció de les praderies de Posidònia Oceànica.

24. Clàusula Condicional
Aquest contracte i les seves obligacions resten pendents de l’aprovació definitiva del Pla
d’usos de temporada del domini públic Marítim Terrestre del terme municipal de Roses,
per part de les autoritats marítimes corresponents : Direcció General de Ports i Costes i
Capitanía Marítima.

MP Port de Roses SA
Roses, 20 de març de 2019
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Annex 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE - Procediment obert SIMPLIFICAT
El
Sr.
/Sra...........................................................................................
amb
DNI.........................
amb
domicili
a..................................
CP.............,
carrer..............................................., núm. .............., telèfon..................... a efectes de
rebre qualsevol notificació, avís o comunicació relacionada amb la present licitació.
Manifesta
que
actua
amb
poders
suficients
en
representació
de
l’empresa....................................., amb CIF ......................amb seu social en
............................., carrer ......................., núm. ........, i en el procediment per l’adjudicació
del contracte de serveis per la instal·lació, manteniment i desmuntatge de les boies de
fondeig d’embarcacions i de subministrament, instal·lació i manteniment de l’abalisament
perimetral dels polígons de fondeig en platges i cales de Roses per la temporada 2019.

1. -DECLARA sota la seva responsabilitat que,
a)
I.

 SÍ

Que es troba inscrita al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o al Registre de licitadors oficial de la corresponent Comunitat
Autònoma:
 NO

En cas de resposta afirmativa, l’accés a la inscripció del Registre referit és la següent:
-

Direcció pàgina web:
Autoritat o organisme expedidor:
Referència exacta de la documentació:

En cas de resposta afirmativa, que les dades que hi consten són vigents o parcialment
vigents:
 VIGENTS

 PARCIALMENT VIGENTS

En cas que siguin parcialment vigents, quina documentació del Registre no és vigent i
s’hauria d’aportar com a complementària:
-

II.

Que ha formalitzat la sol·licitud d’inscripció al ROLECE/RELI, però encara NO
consta inscrita.
( en aquest cas haurà d’acompanyar la present declaració
responsable el document de formalització de la sol·licitud d’inscripció a alguns dels
registres referents on consti la data i hora en que s’ha efectuat i tenint en compte
que la sol·licitud d’inscripció s’ha d’haver realitzat com a màxim abans del moment
de presentació de l’oferta ja que de no ser així serà motiu d’exclusió.

 Data formulari inscripció al Registre: __/__/____
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b) Que el perfil d’empresa és el següent
Tipus
d’empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
Petita empresa negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
Mitjana
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
empresa
o balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
Gran empresa
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.
Microempresa

c) Que està facultada per a contractar amb l’Administració donat que compleix les
condicions establertes legalment a l’article 65 i següents de la LSCP.
d) Que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes a l’article
71 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.
e) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació).
f) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, així com que compleix les disposicions vigents en matèria laboral i social.
g) Que dona compliment als requisits de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional exigides en les clàusules d’aquest Plec, o a la classificació corresponent.
I que en el seu cas, compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
Que es compromet, si s’escau, a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals / materials descrits als plecs.
h) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
i)

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.

j) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans
i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial
PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRACTE DE SERVEIS
PER L’INSTAL·LACIÓ, i MANTENIMENT DE LES BOIES DE FONDEIG D’EMBARCACIONS i DE L’ABALISAMENT
PERIMETRAL DELS POLIGONS DE FONDEIG EN PLATGES I CALES DE ROSES PER LA TEMPORADA 2019

Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
k) Que garantirà l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableix el conveni
col·lectiu que els resulti a totes les persones treballadores adscrites a l’execució
d’aquest contracte.
l)

Que es compromet a subscriure la pòlissa de responsabilitat civil prevista al plec de
condicions.

m) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
n) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols.
o) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat, no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

p) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

q) Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ

 NO

r) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.


Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.

s) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


Està subjecte a l’IAE.

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjecció o l’exempció.
t) Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
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Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar
la dita circumstància, per escrit, a l’ ens MP Port de Roses SA per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que l’ ens Port de Roses SA, pugui facilitar-les al servei
e-Notum a aquests efectes.
u) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
v) Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
w) Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte,
l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública.
x) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula de Requeriment Previ. Així com a
formalitzar el contracte dins el termini requerit.
Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent
coneixedors del mateix.
Signat, a________________
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Annex núm. 2 Oferta econòmica

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / 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.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau), es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament per:
L’import de ……….……………….. euros, IVA INCLÒS.
Pressupost Net és de ............... ( preu Iva exclòs)
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
Indiquem, d’acord amb allò que preveu l’article 215 de la Llei 9/2017 i d’acord amb les
límits establerts en la clàusula 23 dels plecs, que tenim previst SUBCONTRACTAR un
import total de ......... (IVA a part), ......... (IVA inclòs) que correspon a un **% del total del
Pressupost Base corresponents als treballs:
a) .....% de ....... (tipus servei) a l’empresa ..../ o perfil empresarial
b).....% ..... (tipus servei) a l’empresa ..../ o perfil empresarial
(Data i signatura).
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