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Reus, 01 de maig de 2021

REUNITS
Per una part, la divisió d’AIGÜES DE REUS de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, (en endavant
AIGÜES DE REUS) amb domicili fiscal a la Pl. del Mercadal, 1 i oficina comercial i postal a la Pl. de
les Aigües núm.1, CP 43201, prevista de CIF A-43673839, inscrita al Registre Mercantil de
Tarragona al tom 1754, llibre 0 de la secció 8, foli 9, full T-24070, inscripció 1a i en el seu nom i
representació el Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer, apoderat de la societat amb facultats suficients
per subscriure aquest contracte, segons resulta de l'escriptura d'apoderament atorgada el dia 30 de
setembre de 2014, davant del Notari de Reus, Sr. Pedro Carrión Garcia de Parada, sota el
núm.1943 del seu protocol.
Per una altra part, l’empresa ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (en
endavant ALLIANZ o el CONTRACTISTA) amb domicili social al carrer Ramirez de Arellano, núm 35,
Madrid, proveïda de CIF núm. A28007748, i en el seu nom i representació la Sra. Edurne Portillo
Zabalza amb DNI número 33429405D, apoderada de la societat amb facultats suficients per
subscriure aquest contracte, segons resulta l'escriptura de poder atorgada el dia 29 de maig de
2013, davant el Notari Sr. Francisco Miras Ortiz, sota el núm. 1.531 del seu protocol.
Asseverant ambdues parts l'íntegra subsistència de les seves facultats i reconeixent-se mútua i
recíprocament, capacitat suficient per contractar i obligar-se, de mutu i comú acord,

ESTIPULEN
Primer.- Objecte i naturalesa del contracte
L’objecte d’aquest contracte és única i exclusivament el contracte pel “SERVEI D’ASSEGURANÇA DE
VIDA DEL COL·LECTIU PERSONAL D’AIGÜES DE REUS (AT20229- Lot 4)”.
Es consideraran part integrant del present contracte els següents documents:
−

Plec de clàusules administratives particulars per les quals s’ha regit la licitació.

−

Plec de clàusules tècniques particulars per les quals s’ha regit la licitació.

−

Proposició tècnica i econòmica, presentada a la licitació per ALLIANZ COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SA.

Segon.- Preu
Els preus a aplicar pels serveis son els oferts pel contractista a la seva proposta econòmica:
MILLORA DEL PREU DE LICITACIÓ: 6.980,42 €
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El preu del contracte és el d’adjudicació (IVA EXCLÒS) i tindrà la consideració de preu tancat.
Tercer.- Descripció dels serveis a realitzar pel contractista:
El CONTRACTISTA oferirà una pòlissa d’assegurança Col·lectiva de Vida d’ acord amb les
condicions que s’ especifiquen en el PTTP, les quals tenen consideració de cobertures mínimes.
Els riscos coberts i exclosos i els límits d’indemnització són els que s’estableixen al punt 5 del Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars.
El CONTRACTISTA s'encarregarà de realitzar el servei essent a càrrec i per compte del mateix tots
els treballs i prestacions necessàries per la seva complerta realització d'acord als preus ofertats als
que fa referència el punt segon d'aquest contracte, complint en tot moment amb les seves
obligacions fiscals, socials i laborals que com empresari li corresponen d'acord a la legislació vigent.
Quart.- De les obligacions del CONTRACTISTA
El CONTRACTISTA està obligat a satisfer les indemnitzacions al final de les investigacions i
peritatges necessaris per establir l’existència del sinistre i, en el seu cas, l’import dels danys que
resultin del mateix.
La resta d’obligacions que assumeix l’empresa CONTRACTISTA es troben especificades al plec de
clàusules de la licitació i en la seva major part es troben recollides a la clàusula 29 del mateix.
Cinquè.- Relacions entre les parts
El personal mitjançant el que es prestaran els serveis, dependrà a tots els efectes del
CONTRACTISTA, havent de complir aquest, en tot moment, les obligacions derivades de la
legislació laboral, seguretat i salut en el treball, i previsions socials, quedant AIGÜES DE REUS
exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat, solidària o subsidiària, d’aquest tipus en que pugui
incórrer el CONTRACTISTA o el seu personal.
Als efectes de control per part d’AIGÜES DE REUS, sense que això impliqui no obstant cap
obligació per aquesta última, el CONTRACTISTA haurà d’acreditar a l’inici del servei i sempre que li
sigui requerit per AIGÜES DE REUS, tenir complertes totes les obligacions esmentades en l’apartat
anterior, posant a disposició d’AIGÜES DE REUS, en tot moment, els documents i comprovants
que facin referència a tals obligacions.
D’acord amb l’exposat, l’adjudicatari haurà de tenir en tot moment afiliats i en alta a la Seguretat
Social, a tots aquells treballadors que intervinguin, d’alguna forma, en l’execució del servei.
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Sisè.- Subcontractació dels treballs
La subcontractació dels treballs es regirà segons l’establert en la clàusula 33 del Plec de Clàusules
Administratives i Particulars.
Setè.- Garantia definitiva
El CONTRACTISTA ha constituït garantia definitiva, mitjançant aval bancari amb la companyia
BANCO SANTANDER, SA, d’acord al descrit a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives i
Particulars, per un import de 349,02 €.
Vuitè.- Condicions de facturació i pagament
Els serveis derivats d’aquest contracte seran objecte de la corresponent facturació. El pagament dels
imports anuals de les primes es realitzarà mitjançant un pagament únic anual per cada pòlissa
d’assegurança contractada, a l’empresa adjudicatària del lot. Aquesta, emetrà rebut en data 1 de
gener de l’any de la vigència de l’assegurança i Aigües de Reus efectuarà els pagaments
corresponents dins del termini establert, per transferència bancaria. En el cas d’aquest primer any,
atès que el contracte entrarà en vigor l’01/05/2021, s’efectuarà un pagament de la part proporcional.
Les factures s'han de presentar a les oficines d’Aigües de Reus en el Registre de Factures.
En cas de disconformitat, el rebut serà retornat al contractista, atorgant-li un termini màxim de deu
dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció als efectes de què pugui efectuar
observacions o presentar-lo de nou amb les rectificacions escaients.
L’endarreriment en el pagament de la prima no resol el contracte ni allibera de l'obligació a l'entitat
asseguradora a atendre els sinistres que es produeixin.
El pagament s’entendrà realitzat a efectes alliberatoris de cadascuna de les esmentades pòlisses.
Els suplements d’altes i baixes de cada pòlissa per fluctuacions anuals es regularitzaran al venciment
anual de la pòlissa.
El preu del servei inclourà la prima de risc de les cobertures contractades, els honoraris i/o despeses
de gestió interna de l’assegurador així com els honoraris i/o despeses de gestió externa per al
corredor d’assegurances, relatius a la gestió de reclamacions per sinistres i assistència a l’assegurat
i/o beneficiari, així com tots els impostos i recàrrecs del Consorcio de Compensación de Seguros,
quan sigui el cas.
Els preus de les primes de l’oferta econòmica es consideraran com a preus tancats a tots els efectes,
només es podran modificar els preus si es modifica alguna de les condicions de la base de càlcul de
les primes de les pòlisses, i que afectarà només a la prima de la pòlissa modificada.
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Novè.- Revisió de preus
Com que les pòlisses d’assegurances es contracten a risc i ventura de l’entitat asseguradora, els
preus oferts no seran modificats durant la seva vigència, llevat els casos de modificació per
ampliació de cobertures o garanties.
D’altra banda, ateses les circumstàncies excepcionals originades en el marc de la realitat econòmica
actual i dins el context de mesures d’austeritat, reducció, contenció i racionalització de la despesa
municipal i d’estabilitat pressupostària, en aquest contracte no es revisaran els preus pel cas que es
faci efectiva la seva pròrroga.
Desè.- Règim sancionador
L’empresa contractista està obligada al compliment del contracte, al compliment de les millores que
en el seu cas contingui la seva oferta i a les ordres d’Aigües de Reus per la millor prestació del
servei.
Les infraccions comeses per l’empresa contractista per incompliment del contracte es classificaran
com faltes i es sancionaran amb les modalitats establertes a l’apartat “T” del quadre de
característiques del Plec de Clàusules Administratives i Particulars.
Onzè.- Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les descrites a la clàusula 37 del Plec de Clàusules Administratives i Particulars.
Dotzè.- Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se segons les modificacions previstes a la clàusula trentena del
Plec de Clàusules Administratives i Particulars.
Tretzè.- Durada del contracte
El termini de duració del contracte, d’acord a l’oferta presentada pel CONTRACTISTA, és d’un any,
més quatre possibles pròrrogues d’un any cadascuna, a comptar des de la data a
l’encapçalament d’aquest document.
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Aquest contracte començarà a ser efectiu des del dia 01/05/2021.
I en prova de conformitat, ambdues parts, de comú acord, subscriuen aquest contracte, a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

REUS SERVEIS MUNICPALS SA, Aigües de
Reus

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA

Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer

Sra. Edurne Portillo Zabalza
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