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REUNITS
Per una part, la divisió d’AIGÜES DE REUS de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA, amb
domicili fiscal a la Pl. del Mercadal, 1 i oficina comercial i postal a la Pl. de les Aigües núm.
1, CP 43201, provista 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 acord marc, 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 i explícitament segons la delegació expressa feta
al seu favor segons resulta de l’Acta del Consell d’Administració de Reus Serveis Municipals S.A.
de data 29 de maig de 2018 (Número 3/2018).

Per una altra part, ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, SA (en endavant ELECNOR o el
CONTRACTISTA), domiciliada a Madrid, al carrer Marqués de Mondejar, número 33, districte
postal 28028, provista de NIF: A-48027056, inscrita al Registre Mercantil de Vizcaya, full 36,
llibre 224 de la secció 3ª de societats, foli 183, inscripció 1ª, i en el seu nom i representació el
Sr. Joan Pujols Camprubí, amb DNI: 77740719-Y amb facultats suficients per subscriure aquest
contracte, segons resulta de l'escriptura d’apoderament atorgada el dia 29 de gener de 2018,
davant del notari Juan José Palacio Rodríguez, sota el núm. 333 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,

EXPOSEN
PRIMER.- Que AIGÜES DE REUS divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA en
endavant AIGÜES DE REUS, com a empresa encarregada dels serveis de proveïment d'aigua
i de sanejament de la ciutat, davant la necessitat de disposar d’un “Acord Marc per la creació

d’una borsa de contractistes homologats per a la prestació dels serveis relatius a les actuacions
en els àmbits d’electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de
control o autòmats de les instal·lacions d’Aigües de Reus”, va convocar la corresponent licitació,

amb el codi d’expedient AT18192, que es va fer pública per diferents mitjans.

SEGON.- Que ELECNOR, SA, coneixent les característiques econòmico-administratives i
tècniques que regien l’esmentada licitació, va presentar oferta per formar part d’aquesta borsa,
que va ser valorada positivament per l’òrgan de contractació, resultant una de les empreses
seleccionades per formar part de la mateixa junt amb altres 2 contractistes més.

Acord Marc per la creació d’una borsa de contractistes homologats per a la prestació dels serveis relatius a les
actuacions en els àmbits d’electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o autòmats
de les instal·lacions d’Aigües de Reus
Pàgina 2 de 15

ELECNOR, SA

AIGÜES DE REUS

TERCER.- Que ELECNOR, SA, a la qual ens referirem en endavant com CONTRACTISTA, la
prestació dels serveis que han estat objecte d’aquesta licitació, ha deixat acreditat en la
documentació lliurada per participar en aquesta licitació, la seva capacitat i personalitat per a
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present acord marc i, també, estar
interessada en portar a terme els serveis anteriorment indicats, tot declarant que compta amb
l’organització, mitjans personals i materials i procediments tècnics adequats per a la seva
execució, així com no estar afectada per cap incompatibilitat legal ni per cap impediment
professional en referència a aquest acord marc.
Que d’acord a l’establert al Plec, aquest CONTRACTISTA també ha presentat declaració
acceptant aplicar en l’execució dels treballs que se li adjudiquin com a CONTRACTISTA
integrant de l’Acord Marc, els preus de la proposta o oferta que en aquesta licitació va obtenir
la millor puntuació total.

QUART.- Que per a garantir el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Acord
Marc, l’adjudicatària ha aportat aval en concepte de garantia definitiva, per una suma global de
DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS (12.500,00 €), emès per CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, i intervingut davant del notari Javier NavarroRubio Serres, a fi de garantir el compliment dels compromisos adquirits en virtut el present
acord marc.

CINQUÈ.- Que existint conformitat i acceptació pel que fa a les condicions per a formar part
d’aquesta borsa i desitjant ambdues parts regular contractualment els seus respectius drets i
obligacions, convenen i accepten formalitzar el present acord marc, que se subjectarà als
següents,

ESTIPULACIONS
PRIMER.- Objecte i naturalesa de l’acord marc
El present Acord Marc té per objecte la creació d’una borsa de contractistes per AIGÜES DE
REUS per a la prestació dels serveis relatius a les actuacions en els àmbits d’electromecànica,
electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o autòmats de les instal·lacions
d’ AIGÜES DE REUS, amb els condicionants i limitacions establerts en el plec de clàusules de
la licitació.
El tipus d’actuacions a realitzar a les instal·lacions d’Aigües de Reus es dividiran en dos grans
grups, cada un dels quals tindrà el seu procediment d’adjudicació dels contractes basats:
•
Intervencions i reparacions urgents a les instal·lacions d’Aigües de Reus, l’import
econòmic de les quals serà sempre inferior a 15.000 €, (IVA no inclòs) per actuació.
•
Adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes, les quals depenent del seu valor estimat
s’adjudicaran segons els procediments següents:
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Llindar valor estimat del
contracte

Procediment

VEC < 15.000 €

Adjudicacions directes

15.000 € < VEC < 60.000 €
60.000 € < VEC < 100.000 €

Procediment mitjançant invitació a un mínim de 3
empreses
Procediment obert per les empreses homologades,
mitjançant anunci al Perfil de l’entitat.

ELECNOR, SA com a CONTRACTISTA inclòs a l’Acord Marc s’obliga a realitzar, en les
condicions que s’obtinguin d’aquest Acord Marc, la prestació dels serveis relatius a les
actuacions en els àmbits d’electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels
equips de control o autòmats de les instal·lacions d’ AIGÜES DE REUS. A aquests
efectes, ELECNOR, SA, manifesta trobar-se plenament capacitada i comptar amb
l’organització, medis personals, materials i procediments tècnics adequats per portar-ho a
terme.
Es consideraran part integrant del present Acord Marc els següents documents:
−

Plec de clàusules, aprovat pel Consell d’Administració de RSM en data 21 de maig de
2019 i publicat al perfil del contractant i al DOUE en data 28 de maig de 2019.

−

Proposició tècnica i econòmica, presentada a la licitació, per ELECNOR, SA.

−

ANNEX 7 del plec de clàusules, en el que es detallen els preus ordinaris i
complementaris a aplicar a l’acord marc i que deriven de l’acceptació per part del
CONTRACTISTA de la baixa de l’oferta econòmica més avantatjosa presentada pel
licitador que ha quedat millor classificat, deixant sense efecte les baixes proposades en
la seva oferta inicial.

SEGON.- Determinació i preu dels treballs a realitzar pel CONTRACTISTA
La descripció i les disposicions relatives als diversos treballs a realitzar pel CONTRACTISTA, en
els quals es concreta l’obligació que assumeix, s’indiquen en els apartats IV i V del plec de
clàusules de la licitació. Documents tots ells que s’incorporen a aquest acord marc juntament
amb el llistat de preus, formant part integrant del mateix.
La borsa de contractistes inclosos a l’Acord Marc està formada per tres contractistes que
compleixen els condicionants establerts en el plec de clàusules.
La tipologia d’actuacions que han de realitzar són:
a) Intervencions i reparacions urgents a les instal·lacions d’Aigües de Reus
b) Adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes
Les fórmules de contractació, així com el repartiment de les actuacions i tasques a realitzar de
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cada règim són les que s’inclouran a mode de resum en l’estipulació primera i es descriuen en
detall en la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules.

TERCER.- De les obligacions del CONTRACTISTA
El CONTRACTISTA és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que se’n derivin per a
AIGÜES DE REUS i/a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució de l’acord marc.
El CONTRACTISTA executarà els serveis derivats del present acord marc al seu risc i ventura i
està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a Aigües de Reus i a tercers com
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució de l’acord marc, excepte en el cas
que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’AIGÜES
DE REUS.
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 seva clàusula vint-ivuitena.

QUART.- Relacions entre les parts
El CONTRACTISTA adjudicatari i els subcontractistes hauran de complir i trobar-se al corrent,
en tot moment, de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estricta i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat per
AIGÜES DE REUS del compliment de qualsevol de tals obligacions en relació a tots el serveis i
actuacions que a l’empara del present Acord Marc executin.
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 dels
treballs objecte de l’acord marc, i dels que necessiti per portar a terme les tasques de
coordinació i col·laboració necessàries amb el personal d’aquesta última, encarregats de la
direcció i control de l’execució del servei.
El CONTRACTISTA s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució.
També a complir i fer complir en tot moment al seu personal afecte a aquest acord marc les
normes contingudes en l’Ordenança de Seguretat i Higiene, segons ordre del 9 de març de
1971 (derogada parcialment pels RD 773/1997, RD 614/2001, Llei 31/1995, RD 349/2003, RD
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486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 1215/1997, ampliada per l’ordre NTE-EHV/75,
modificada pel Decret 135/1993 i complementada per la Resolució de 21 d’octubre de 1986 i el
Criteri Tècnic 39/2004) i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi
d’evitar perills i accidents.
El CONTRACTISTA serà responsable dels accidents que pateixi tot el personal que presti els
serveis per a l’execució dels treballs objecte de l’Acord Marc i dels danys i perjudicis que es
causin a terceres persones com a conseqüència de la realització dels esmentats treballs, així
com de qualsevol infracció dels reglaments de seguretat en la que es pugui incórrer durant la
realització dels treballs contractats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la
legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu.
Els sous, quotes de la Seguretat Social, indemnitzacions derivades d’accidents i tots aquells
altres impostos i càrregues que gravin la prestació de serveis dels treballadors afectes a
l’empresa contractada aniran a compte i càrrec d’aquesta, amb total indemnitat per AIGÜES
DE REUS.
Sense perjudici que el CONTRACTISTA hagi de tenir a disposició d’AIGÜES DE REUS
qualsevol document que en relació al compliment de les seves obligacions com a patró li pugui
ser requerida per part d’AIGÜES DE REUS, el CONTRACTISTA haurà de tenir en tot moment
acreditada la afiliació a la Seguretat Social del personal per ella emprat en l’execució de
l’objecte d’aquest acord marc i, en conseqüència, presentarà a AIGÜES DE REUS:
Abans de donar inici al servei:
−

Dades identificatives, telèfons i adreça electrònica de contacte del coordinador tècnic o
responsable designat pel CONTRACTISTA com interlocutor per la correcta execució de
les prestacions objecte d’aquest Acord Marc.

−

Conforme a l’establert en el RD 171/2004 el CONTRACTISTA també haurà de
presentar la següent documentació tècnica en matèria de seguretat i salut:
a) Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de
seguretat i salut.
b) Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en aquest
últim cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any en curs.
c) Avaluació dels riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.
d) Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i prevenció a
adoptar i, en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar pels serveis
contractats.
e) Certificats aptitud mèdica dels treballadors assignats als possibles encàrrecs
derivats de l’acord marc.
f)

Certificats de formació impartida als treballadors en matèria de prevenció de riscos
laborals.

g) Certificats de lliurament d’EPI’s (Equips de Protecció Individual) als treballadors.
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h) Declaració de conformitat CE i revisions reglamentàries dels equips de treball a
utilitzar. Sinó, certificat d’adequació a RD 1215/1997.
i)

En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de seguretat.

j)

Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat.

Semestralment:
−

Els adjudicataris hauran d’aportar certificació positiva actualitzada a la data de
presentació, acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
amb la Seguretat Social, així com certificació emesa pel legal representant de
l’empresa, acreditativa de estar al corrent de pagament de les nòmines de tots els
treballadors als que hagi encarregat l’execució d’alguna part dels serveis objecte
d’aquest Acord marc. Indicant, en cas contrari, les quantitats que té pendents d’abonar
a la data d’emissió d’aquestes factures i la data de venciment i pagament prevista.

−

Certificació positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb l’Agència Tributària (MODEL 01C AEAT)

Mensualment junt amb la certificació:
−

Relació nominal i mensual de la última cotització abonada en assegurances socials, en
la que figurin els noms dels treballadors que hagin de prestar serveis actius en
l’execució de l’objecte d’aquest acord marc, degudament identificats.

En el termini màxim de 10 dies naturals des que li sigui requerit per AIGÜES DE
REUS:
−

Relació actualitzada de tots els treballadors destinats a l’execució de les prestacions
derivades de l’acord marc.

−

Relació detallada dels subcontractistes que participin en el contracte, juntament amb
les condicions de subcontractació que tinguin relació directa amb els terminis de
pagament. Així mateix, també hauran d’aportar, a petició d’ AIGÜES DE REUS, els
justificants del compliment dels pagaments efectuats a subcontractistes, en el transcurs
del contracte o un cop finalitzada la prestació. Aquestes obligacions, previstes a l’article
216 LCSP, es consideren condicions essencials d’execució del contracte.

−

Tota la informació necessària per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part
d’aquest. La informació al complet serà facilitada en un termini mínim de 10 dies i
màxim d’un mes a comptar des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant,
excepte que el CONTRACTISTA pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la
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informació en aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitació
d’informació, l’òrgan de contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense
que el CONTRACTISTA tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així
mateix, el CONTRACTISTA haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin
per a l’ens contractant de l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per
aquest concepte la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari.
−

Així mateix, els CONTRACTISTA que resulti homologat en virtut d’aquest acord marc
es compromet a:
a) Fer complir, en tot moment, al personal que destini a l’execució d’ aquest contracte,
les normes contingudes en les normes de prevenció de riscos laborals que estiguin
en vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi
d’evitar perills i accidents. Igualment es compromet a acatar qualsevol norma de
seguretat elaborada per AIGÜES DE REUS/AJUNTAMENT DE REUS que afecti a
les seves instal·lacions i allà on els empleats del CONTRACTISTA desenvolupin els
seus treballs. I quan per a la prestació del contracte s’hagin de realitzar treballs
amb concurrència amb altres contractistes, a complir amb l’establert a l’article 24
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el
complementa en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
b) Fer complir en tot moment al seu personal les normes contingudes en l’Ordenança
de Seguretat i Higiene, segons ordre del 9 de març de 1971 (derogada parcialment
pels RD 773/1997, RD 614/2001, Llei 31/1995, RD 349/2003, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 1215/1997, ampliada per l’ordre NTE-EHV/75,
modificada pel Decret 135/1993 i complementada per la Resolució de 21 d’octubre
de 1986 i el Criteri Tècnic 39/2004) i totes aquelles disposicions i reglaments que
siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents.
c) Donar compliment a la normativa vigent referent a la maquinària i transport de
productes, de manera que totes les màquines, camions i altres mitjans de transport
o de treball que utilitzi en la realització de les seves tasques disposin del marcatge
CE, siguin aptes per a realitzar els treballs contractats i tinguin les revisions
pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja sigui per contaminació a
l’atmosfera o per contaminació al sòl. Tanmateix els contractistes hauran de
presentar comprovants de conformitat amb la normativa abans esmentada.
d) Comunicar al responsable del contracte designat per AIGÜES DE REUS les
incidències que es produeixin durant la realització de les prestacions contractades.
Sempre que es produeixi un accident, el CONTRACTISTA tindrà l’obligació de
donar-ne compte al responsable del contracte d’AIGÜES DE REUS. I vindrà
obligat a realitzar un informe del mateix en el que es reflecteixin les causes que
han originat l’accident i les mesures preventives i correctives adoptades.
e) Fer-se responsable de la recollida, transport i correcta gestió dels residus que es
generin amb motiu de l’execució dels contractes derivats d’aquest acord marc.
f)

Realitzar aquells treballs extraordinaris que se li encomanin.

g) Si la prestació del servei objecte del contracte requereix algun tipus de llicència,
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permís o autorització, també li correspondrà la sol·licitud, gestió i obtenció al seu
compte i càrrec.
Totes les obligacions anteriorment relacionades tindran la consideració de condició
especial en relació amb l'execució del contracte, de conformitat amb el que disposa
l'article 88 de la LSE, amb el caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes que
estableix el mateix article.

AIGÜES DE REUS no contraurà cap relació ni vinculació laboral amb el personal de
l'empresa adjudicatària durant la vigència de l’acord marc. En cap cas existirà
dependència jeràrquica, ni funcional entre els treballadors del licitant i els d’ AIGÜES
DE REUS.
Una vegada finalitzat l’acord marc, AIGÜES DE REUS no estarà obligada per cap títol
amb les persones que en aquell moment o amb anterioritat hagin prestat servei per
aquell. L’extinció de l’acord marc en cap cas produirà la consolidació de les persones
que hagin realitzat la prestació.

CINQUÈ.- Subcontractació dels treballs
A l’empara de l’establert a l’article 87 de la Llei 31/2007, el CONTRACTISTA pot concertar
amb tercers la realització parcial dels contractes derivats de l’acord marc sempre que no es
superi el 60% del contracte derivat corresponent.
La subcontractació dels treballs es regirà segons l’establert en la clàusula vintena del Plec de
bases.

SISÈ.- Assegurances
El CONTRACTISTA mantindrà en vigència i al seu càrrec, tal i com s’indica en la clàusula
sisena del plec, durant el període de vigència d’aquest acord marc, les següents assegurances:
−

Assegurança de responsabilitat civil i mediambiental amb una garantia que cobreixi els
danys personals i materials que puguin produir-se per i com a conseqüència dels
treballs a realitzar, amb una cobertura mínima de 300.000 € per sinistre i any, i
amb un sublímit per víctima que no podrà ser inferior a 150.000 €.

SETÈ.- Garantia definitiva
El CONTRACTISTA ha constituït garantia definitiva per un import de 12.500,00 € en els
termes i condicions que s’indiquen a la clàusula catorzena del plec de clàusules, segons s’ha
deixat acreditat a l’expositiu quart d’aquest acord marc.

VUITÈ.- Validació de tasques realitzades i abonaments a l’empresa CONTRACTISTA
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AIGÜES DE REUS per cada contracte basat designarà una o vàries persones responsables en
relació a l’execució dels serveis, a qui correspondrà inspeccionar, comprovar i vigilar la
realització correcta dels serveis objecte dels contractes basats.
La recepció de la prestació objecte d’encàrrec de servei es realitzarà pel responsable del
contracte.
L’adjudicatària elaborarà una certificació mensual (o diverses segons la tipologia i número
d’encàrrecs realitzats) dels treballs efectuats en base als preus unitaris previstos en l’Acord marc o
en les ofertes que s’adjudiquin derivades de l’Acord marc i, en el seu global, en cap cas excediran
dels pressupostos aprovats per la societat.
Una vegada conformada la certificació pels serveis tècnics d’AIGÜES DE REUS i aplicades, en el
seu cas, les deduccions corresponents, el CONTRACTISTA podrà emetre la corresponent factura, a
la que unirà còpia de la certificació conformada, que serà abonada per Aigües de Reus en el termini
màxim marcat a l’article 4.2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la seva actual redacció
aprovada per l’article 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i
d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, i en qualsevol cas dins del termini màxim de 60
dies a comptar des de la data de la seva presentació a les dependències d’Aigües de Reus,
mitjançant transferència al compte corrent bancari que s’indiqui al document.
El pagament de les tasques derivades d’aquest Acord marc es realitzarà a càrrec del pressupost
d’AIGÜES DE REUS, segons informe de disponibilitat financera que figura a l’expedient.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 60 dies
naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de l’entitat contractant.
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per
l’entitat contractant.
L’entitat contractant realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma
parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es
contempla el pagament per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte.

NOVÈ.- Revisió de preus
A l’empara del disposat a l’article 103 de la LCSP, i d’acord a l’establert a l’apartat I del quadre
de característiques del Plec, no es preveu procedir a la revisió de preus d’aquest Acord Marc.
DESÈ.- Règim sancionador
Sense perjudici d’aplicar, quan sigui procedent, la facultat resolutòria en els supòsits establerts
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en el plec de clàusules, AIGÜES DE REUS tindrà dret a aplicar les penalitzacions que es
puguin fixar per cada contracte o encàrrec derivat de l’acord marc, essent amb caràcter
general, sinó no es disposa altrament, d’acord a l’establert a la clàusula trentena del plec de
bases de la licitació:
•

Incompliment dels terminis d’execució dels treballs:
−

Excepte en el supòsit de força major, en cas de sobrepassar el termini contractual
per a la completa execució dels contractes basats, Aigües de Reus podrà imposar
una penalització econòmica equivalent al 0’5 % del preu total del contracte basat per
dia de retard.

−

Una vegada l’import de les penalitzacions superi el 7’5 % del preu del contracte
basat, Aigües de Reus podrà resoldre el contracte basat, amb incautació de la fiança
i amb l’obligació del contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de l’
incompliment.

•

Incompliment per part del contractista en matèria de residus i de gestió
mediambiental:
−

En el cas que un contractista incompleixi la llei de residus i/o especificacions d’Aigües
de Reus en matèria de gestió mediambiental i de residus, detectant-se per exemple
que l’abocament dels residus no es duu a un abocador autoritzat, ni es separen els
materials, Aigües de Reus, previ requeriment per escrit al contractista, atorgant-li un
termini improrrogable per a la correcció dels errors, podrà imposar una penalització
econòmica equivalent al 0,05% del preu del contracte o contractes basats de l’Acord
marc per dia de retard. Quan aquesta assoleixi el 7% del preu del contracte o
contractes derivats de l’Acord marc, Aigües de Reus podrà resoldre l’esmentat Acord
marc, amb incautació de la fiança i amb l’obligació del contractista d’indemnitzar tots
els danys i perjudicis derivats de l’incompliment.

En el cas de que un CONTRACTISTA incorri en tres o mes faltes podrà ser exclòs de l’acord
marc.

ONZÈ.- Resolució de l’acord marc
Les causes i els efectes de resolució de l’acord marc són els especificats en la clàusula vint-inovena del plec de clàusules.
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DOZÈ.- Força major
Les parts afectades no seran responsables per demora o incompliment de les seves
obligacions contractuals quan obeeixin a causes de força major.
Seran considerades causes de força major, incendis, terratrèmols, catàstrofes d’anàloga
naturalesa i, en general, tots aquells esdeveniments o circumstancies fora de control de les
parts, així com totes aquelles contingències que siguin imprevisibles o que essent
previsibles siguin inevitables i que afectin directament o indirecta al compliment de les
obligacions de qualsevol de les parts. No s’inclou en aquests supòsits les vagues, parcials o
totals, ja siguin legals o no, aturades laborals o lock-out i altres accions dels treballadors o
caps.
La part afectada pels esdeveniments que provoquen la força major, haurà de comunicarho a l’altre, amb caràcter immediat i per escrit, de l’inici i probable acabament de la força
major, explicant els detalls complerts del succés. Les parts procuraran assolir un acord
sobre les conseqüències de la força major.
La causa de força major serà solucionada tan aviat com sigui possible. Cada part
contractant intentarà mitjançant tots els medis possibles solucionar la situació.
Cada una de les parts suportarà les conseqüències de qualsevol índole, que per a ella
suposi la força major, no essent possible la reclamació a l’altra part d’indemnització o
modificació d’aquest Acord Marc.

TRETZÈ.- Modificació de l’Acord Marc
Serà aplicable el règim de modificació establert a l’article 222 de la LCSP respecte de l’ acord
marc i els contractes derivats, en concordança al també establert al Real Decret Llei 14/2019,
de 31 d’octubre, de mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració
digital, contractació en el sector públic i telecomunicacions.
En cap cas la modificació podrà alterar la naturalesa global de l’acord marc, ni dels seus
contractes derivats, ni considerar-se substancial d’acord amb el previst legalment.

CATORZÈ.- Durada de l’acord marc
Aquest Acord Marc té una durada inicial de quatre anys, i començarà a ser efectiu el dia de la
seva signatura. Podrà prorrogar-se 1 vegada per un termini d’un (1) any.

QUINZÈ.- Submissió jurisdiccional i despeses judicials
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent, a l’empara de l’establert als
articles 26 i 27.1.c) de la LCSP, per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts, en
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relació a la preparació, adjudicació i modificació de l’acord marc i els seus contractes derivats.
Mentre que correspondrà a l’ordre jurisdiccional civil conèixer de les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció, atesa la naturalesa PRIVADA de
l’Acord Marc i dels contractes derivats.
Per a qualsevol conflicte que es pogués derivar del compliment de l’acord marc i dels seus
contractes derivats serà competent la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la ciutat de Reus. En
el supòsit de recórrer a la via judicial les despeses judicials i els honoraris de lletrats i
procuradors, encara que no sigui preceptiva la seva intervenció, els abonarà la part responsable
de l’ incompliment.

I en prova de conformitat, ambdues parts, de comú acord, subscriuen aquest contracte a un sol
efecte.

REUS SERVEIS MUNICPALS, SA
divisió Aigües de Reus

Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer

ELECNOR, SA

Sr. Joan Pujols Camprubí
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