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Reus, maig de 2022

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 NIF 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, UTE ACORD MARC XARXES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT REUS,
domiciliada a Girona, carrer Pont Major, s/n, provista de NIF: U-10800720, i en el seu nom i
representació el Sr. Sergio Pepió Abejaro, amb DNI 43420234-Y i amb facultats suficients per
subscriure aquest contracte, segons resulta de escriptura pública de constitució autoritzada
davant Notari Luis San Pedro Villacampa, en data 08/06/2022 i amb número de protocol 1.092.
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 a la creació

d’una borsa de contractistes homologats per a la realització d’obres i escomeses a les xarxes
d’abastament i sanejament de Reus”, va convocar la corresponent licitació, amb el codi

d’expedient AT21066, que es va fer pública per diferents mitjans.

SEGON.- Que UTE ACORD MARC XARXES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT REUS,
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 3 contractistes més.
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TERCER.- Que UTE ACORD MARC XARXES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT REUS, a la
qual ens referirem en endavant com CONTRACTISTA, especialitzada en la realització de
treballs de construcció, reparació i manteniment de les xarxes d’abastament i de sanejament,
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.

QUART.- Que per a garantir el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Acord
Marc, l’adjudicatària ha aportat assegurança de caució a primer requeriment en concepte de
garantia definitiva, per una suma global de CENT UN MIL NORANTA EUROS (101.090,00 €
sense IVA), emès per AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS a fi de garantir el compliment dels compromisos adquirits en virtut el present
acord marc. Aquest certificat d’assegurança de caució té el núm. de registre 62728353.

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 homologats per
AIGÜES DE REUS per al desenvolupament i execució de noves escomeses d’abastament i
sanejament així com la realització de noves actuacions/obres de construcció i/o reparació de les
instal·lacions i xarxes d’abastament i sanejament incloses dins del terme municipal de Reus i/o
en aquells àmbits en que per les seves facultats pugui actuar AIGÜES DE REUS, amb els
condicionats i limitacions establerts en el plec de clàusules de la licitació. Els contractistes
homologats signataris d’aquest acord marc, vindran facultats en virtut del mateix a realitzar
tant les obres que AIGÜES DE REUS promogui a la xarxa i de les que resultin adjudicataris,
com a executar sota comanda les connexions a les xarxes existents en projectes promoguts per
tercers que afectin a instal·lacions pròpies que estiguin en servei i tinguin abonats adscrits i,
també, a executar per encàrrec del gestor del servei, el desplaçament de les xarxes d’aigua i
clavegueram que es vegin afectades per projectes aliens.
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UTE ACORD MARC XARXES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT REUS, com a
CONTRACTISTA homologat s’obliga a realitzar, en les condicions que s’obtinguin
d’aquest Acord Marc, noves actuacions/obres de construcció i/o reparació de les
instal·lacions i xarxes d’abastament incloses dins del àmbit competencial d’ AIGÜES
DE REUS, així com a executar les noves escomeses d’abastament i sanejament,
detallades en el plec de clàusules de la licitació. A aquests efectes, UTE ACORD MARC
XARXES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT REUS, 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 26 de gener de
2022 i publicat al perfil del contractant en data 27 de gener de 2022.

−

Proposició tècnica i econòmica, presentada a la licitació, per UTE ACORD MARC
XARXES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT REUS.

Per altra banda, el CONTRACTISTA no accepta les baixes per capítols de l’oferta tècnica i
econòmica més avantatjosa presentada pel licitador que ha quedat millor classificat, i per tant
queda fora de la borsa pel que fa a les escomeses i obres d’adjudicació directa.

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 la disposicions tercera, quarta i
cinquena del plec de clàusules de la licitació.
La borsa de contractistes homologats està formada per quatre contractistes que compleixen els
condicionants establerts en el plec de clàusules de l’acord marc.
La tipologia d’actuacions que han de realitzar són:
a) Execució de noves escomeses d’aigua i potable i clavegueram
b) Realització d’obres de xarxa d’aigua potable i clavegueram
Les fórmules de contractació, així com el repartiment de les actuacions i tasques a realitzar de
cada règim es descriuen en detall en la clàusula divuitena del plec de clàusules.
En les obres que disposin de projecte o memòria valorada que s’adjudiquin per procediment
d’invitació o amb publicitat al perfil d’Aigües de Reus, s’aplicaran aquells preus unitaris o el preu
tancat que l’empresa CONTRACTISTA hagi ofertat, segons el cas, per a l’execució d’aquella
concreta obra.
En aquest supòsit serà d’aplicació el règim de consideració d’ofertes desproporcionades o
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temeràries per als contractes derivats, que s’estableix a l’apartat “I” del quadre de
característiques del plec de clàusules de la licitació.

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 les obres i escomeses derivades del present acord marc al seu
risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin 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 totes les obres
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 complides 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
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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.
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.
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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.
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.

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.

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).

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
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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
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
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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,
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 202 de la LCSP, amb el caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes
que estableix l'article 211 f) de la Llei esmentada.
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
El CONTRACTISTA pot concertar amb tercers la realització parcial dels contractes derivats de
l’acord marc amb el compliment dels requisits establerts a l’article 107 del RDL 3/2020 i en la
clàusula 32 del Plec de bases.

SISÈ.- Assegurances
El CONTRACTISTA mantindrà en vigència i al seu càrrec, tal i com s’indica en la clàusula
tretzena 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 1.500.000 € 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 101.090,00 € en els
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termes i condicions que s’indiquen a l’apartat “L” del quadre de característiques del plec de
clàusules, segons s’ha deixat acreditat a l’expositiu quart d’aquest acord marc.

VUITÈ.- Protecció de dades
El CONTRACTISTA ha de complir amb tot el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

NOVÈ.- Validació de tasques realitzades i abonaments a l’empresa CONTRACTISTA
En el cas d’execució d’escomeses, el CONTRACTISTA adjudicatari presentarà dins
dels deu primers dies de cada mes una certificació referida als serveis executats el mes
anterior, que haurà de ser conformada per AIGÜES DE REUS.
Aquesta certificació contindrà els treballs realitzats i aprovats, l’import del qual es
correspondrà amb els amidaments reals de les escomeses/actuacions realitzades durant el
mes en curs considerant el preu unitari corresponent i avaluant cada actuació per separat.
AIGÜES DE REUS disposarà de deu dies, des que la certificació hagi tingut entrada a
l’empresa, per a examinar-la i donar-hi la seva conformitat o, en el seu cas, fer-hi les
consideracions oportunes.

En el cas de les certificacions de les obres el CONTRACTISTA les presentarà de
forma singular i separada per cada actuació dins dels deu primers dies de cada mes,
referides a les obres executades i mesurades per la DF el mes anterior. Les
certificacions es referiran sempre a l’origen de les obres i es lliuraran a la Direcció
Facultativa i al supervisor tècnic de AIGÜES DE REUS, disposant la DF de deu dies
hàbils per tal d’examinar-la i donar-hi la seva conformitat o fer-hi, en cas contrari, les
observacions que consideri oportunes. Les certificacions s’hauran de realitzar en base
als amidaments dels projectes corresponents i en format digital en programa TCQ o
similar.
El pagament de les certificacions d’obra s’entendrà fet com un pagament a compte i en
cap cas implicarà una recepció parcial de les obres.
AIGÜES DE REUS disposarà de deu dies, des que la certificació hagi tingut entrada a
l’empresa, per a examinar-la i donar-hi la seva conformitat o, en el seu cas, fer-hi les
consideracions oportunes.
En especial AIGÜES DE REUS queda des d’ara facultada a aplicar les deduccions
oportunes en les certificacions (tant d’escomeses, com d’obres), si hagués detectat
deficiències o incidències en la prestació del servei, així com a repercutir en el seu cas al
CONTRACTISTA els costos d’inspecció corresponents.
Una vegada conformada la certificació pels serveis tècnics d’AIGÜES DE REUS i aplicades
Acord Marc per a la creació d’una borsa de contractistes homologats d’Aigües de Reus per a la realització d’obres i
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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.

DESÈ.- Revisió de preus
A l’empara del disposat a l’article 103 de la LCSP, i d’acord a l’establert a la clàusula trentasetena del Plec, no es preveu procedir a la revisió de preus d’aquest Acord Marc.
ONZÈ.- Règim sancionador
Sense perjudici d’aplicar, quan sigui procedent, la facultat resolutòria en els supòsits establerts
en el plec de clàusules, AIGÜES DE REUS tindrà dret a aplicar les penalitzacions que es
puguin fixar per cada contracte o encàrrec d’obra derivat de l’acord marc, essent amb caràcter
general, sinó no es disposa altrament, d’acord al disposat a l’apartat T del quadre de
característiques del plec de bases de la licitació:
−

Defectes de qualitat en les obres o encàrrecs derivats de l’Acord Marc:
Els defectes de qualitat en qualsevol part de les obres o escomeses realitzades, per
manca de compliment del projecte, de les instruccions de la DF o del tècnic responsable
d’AIGÜES DE REUS, per error, o de forma contrària a les normes de la bona
construcció, donaran lloc a la seva demolició i a la seva nova execució a càrrec del
CONTRACTISTA.
Excepcionalment, si la DF o el tècnic designat per AIGÜES DE REUS estimés que les
obres, una vegada reparades, es poden acceptar donarà lloc a la rebaixa percentual
corresponent del preu, que es descomptarà del preu total de l’acord marc.

−

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 de les obres o escomeses, AIGÜES DE REUS, podrà imposar una
penalització econòmica equivalent al 0’2 % del preu total del contracte derivat per dia
de retard.
Una vegada l’import de les penalitzacions superi el 7’5 % del preu total de l’acord marc
derivat, AIGÜES DE REUS podrà resoldre el contracte derivat, 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 de les ordres de la DF:
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En el cas que un CONTRACTISTA incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa o
del tècnic designat per AIGÜES DE REUS, de manera que es consideri que es
perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, podrà proposar a
AIGÜES DE REUS la imposició d’una penalització econòmica. AIGÜES DE REUS ho
comunicarà al CONTRACTISTA per tal que aquest solucioni l’incompliment de manera
immediata.
De no produir-se l’oportuna rectificació es podrà aplicar la penalització fins a una
quantia màxima, per cada penalització, de 1.202,02 euros, que es descomptarà del
preu de l’acord marc, en el següent pagament que correspongui efectuar.
−

Incompliment per part del CONTRACTISTA de les mesures de seguretat
dictades pel coordinador de seguretat o la DF:
En el supòsit que un CONTRACTISTA incompleixi les indicacions del coordinador de
seguretat , previ requeriment per escrit al CONTRACTISTA per a la correcció de les
deficiències en matèria de seguretat, podrà imposar una penalització econòmica
màxima equivalent al 0,1% del preu de contracte derivat de l’acord marc per dia
d’incompliment. Quan aquesta assoleixi el 10% del pressupost total del contracte
derivat de l’acord marc, AIGÜES DE REUS podrà resoldre el contracte derivat de
l’acord mar, 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 en contenidors independents, 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 total de l’acord marc per dia de retard. Quan aquesta assoleixi el 7% del
pressupost total de l’ACORD MARC, AIGÜES DE REUS podrà resoldre l’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 donant l’opció al següent classificat a formar-ne part.

DOZÈ.- Resolució de l’acord marc
Les causes i els efectes de resolució de l’acord marc són els especificats en la clàusula trentasisena del plec de clàusules.
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TRETZÈ.- 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 vaguis, parcials o totals, ma 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
comunicar-ho 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.

CATORZÈ.- 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 Reial Decret Llei 3/2020, de
mesures urgents en matèria de contractació pública.
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.
Es preveu la possible modificació per les raons establertes a l’article 222 de la LCSP i, també,
per:
a) Adaptació a les necessitats reals de Reus Serveis Municipals divisió AIGÜES DE REUS:
Atès que l’import de l’acord marc va associat, i per tant es correspon, a les actuacions
habituals d’obres i escomeses en les xarxes, a fi i efecte de cobrir aquelles altres
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necessitats no ordinàries a les que fa referència la clàusula cinquena del plec, i que
puguin venir derivades d’avaries a la xarxa, obres que calgui executar d’urgència,
augments de partida a destinar a inversions/reparacions a la xarxa respecte a les
previstes, inclusió o substitució en la relació de materials a utilitzar per a l’execució de
les obres/ escomeses de determinats béns per altres que millorin prestacions o
innovacions tecnològiques etc., preveu la possibilitat de modificar el contracte, com a
màxim fins a un 20 % del seu pressupost base de licitació, d’acord a la durada
estimada del mateix, fixada al punt C del quadre de característiques del contracte, a fi i
efecte de poder cobrir aquestes altres necessitats.
b) Per la resta de causes establertes a la clàusula trentena del Plec de clàusules
administratives.
Els contractistes podran sotmetre a l’aprovació d’AIGÜES DE REUS propostes de canvi quan
ho considerin necessari per a un millor desenvolupament de l’objecte de l’acord marc o dels
contractes derivats, encara que en cap cas es podran portar a terme aquestes modificacions o
complements sense prèvia autorització per escrit de l’ens contractant.
Qualsevol modificació, correcció, suggeriment, addició o supressió de les disposicions
contingudes en el present plec i en el corresponent contracte a signar amb l’adjudicatari,
únicament seran valides quan s’estableixin per escrit , siguin degudament signades per les parts
i, en el cas que representin una modificació del preu convingut, quan identifiquin la
contraprestació econòmica associada.

QUINZÈ.- Durada de l’acord marc
Aquest Acord Marc té una durada de quatre anys, i una possible pròrroga d’un any més, i
començarà a ser efectiu el dia de la seva signatura.

SETZÈ.- 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
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 d’obres i escomeses 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.
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Llegits els presents pactes que configuren aquest contracte, se signen per duplicat a data de la
signatura electrònica:

REUS SERVEIS MUNICPALS, SA
divisió Aigües de Reus

Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer

UTE ACORD MARC XARXES
D’ABASTAMENT I SANEJAMENT REUS

Sr. Sergio Pepió Abejaro
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