FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA I DE CLAVEGUERAM (3304/2019)

REUNITS
D'una banda, el Sr. Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde de l’Ajuntament de Constantí, qui actua
en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament, d’ara endavant
l’adjudicador.
I de l’altra, la Sra. Berta Mercadé Coral, amb DNI número 77306559V, actuant en
representació de la mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
S.A.U. amb CIF número A08146367 i seu social a Passeig de la Zona Franca, 48, planta 5
de Barcelona, d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix el Sr. Ignacio Río Santos, secretari de l’ajuntament de Constantí, per tal de
donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN
En sessió ordinària de data 5 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar
l’expedient de contractació dels serveis de manteniment de la xarxa de distribució de l’aigua
i de clavegueram de l’Ajuntament de Constantí, amb un inici de la prestació del 24 de
desembre de 2019 pel nucli urbà i de l’1 de gener de 2020 pel polígon industrial i es va
convidar a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A.U (en endavant,
Sorea) a presentar l’oferta econòmica, a negociar paral·lelament les condicions d’execució,
i a incorporar la resta de documentació detallada als plecs.
L’àrea de contractació conjuntament amb la de serveis tècnics van procedir a negociar amb
el licitador les condicions d’execució següents:
 Aportació de documentació de la clàusula 9 del PPTP en un termini inferior a
5 mesos.
 Rondes diàries a les estacions de bombament.
 Realitzar proposta de la freqüència i neteja del sistema de clavegueram
mitjançant perxa amb càmera telescòpica en funció de l'estat del col·lector.
 Redactar memòria de l’estat actual de les instal·lacions objecte del present
contracte amb justificació de les inversions i la seva prioritat d’execució.
 Mobilitat elèctrica pels operaris que presten el servei
 Estudi de la petjada de carboni i proposta de la seva reducció vers als serveis
prestats.
En data 17 de desembre de 2019, la mercantil SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U. va presentar l’oferta econòmica juntament amb
l’acceptació de les citades condicions de negociació, i va constituir garantia definitiva per
import de 32.912,02€ mitjançant la presentació d’aval bancari.
Per Resolució d’Alcaldia núm. 1206/2019 de 18 de desembre de 2019 s’ha adjudicat el
contracte de serveis de manteniment de la xarxa de distribució de l’aigua i de clavegueram
de l’Ajuntament de Constantí a l'empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de

CIF P-4304800-H / C. Major, 27 / Tel. 977.520.521 / Fax 977.521.121 / a.e.: ajuntament@constanti.cat / 43120 CONSTANTÍ

Agua, S.A.U amb NIF A-08146367,
administratives i tècniques aprovats.

amb absoluta subjecció als plecs de clàusules

CLÀUSULES
PRIMERA.- La Sra. Berta Mercadé Coral, que actua en representació de SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A.U., qui s’obliga a la prestació dels serveis de
manteniment de la xarxa de distribució de l’aigua i de clavegueram de l’Ajuntament de
Constantí, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques, els quals accepta de manera incondicional i sense reserves, igual que l’oferta
presentada.
SEGONA.- Els preus unitaris dels serveis són els següents:


Serveis de distribució d’aigua i manteniment de les instal·lacions: en funció del preu
unitari de 0,8309€ per m3 facturat més IVA al 10% amb una previsió màxima anual
per aquest servei de 552.110,98€ més IVA al 10% per 55.211,098€, en total
607.322,078€.



Serveis de clavegueram i manteniment de les estacions de bombament: 77.729,57€
més IVA al 10% per un import de 7.772,96€, en total 85.502,53€.



Serveis de conservació de comptadors i escomeses: 28.399,92€ més IVA al 21% per
un import de 5.963,98€, en total 34.363,90€ (la previsió d’abonats és de 2.683 al
nucli urbà i 455 al polígon, en total 3.242 abonats a 2,19€ per abonat i trimestre)

Es preveu un pressupost anual màxim per les diferents prestacions de 658.240,47€ més
IVA per un import global de 68.948,04€ en total 727.188,51€.
Es pagarà en els terminis previstos a la Llei de contractes del sector públic, de conformitat
amb les tres factures en funció de cada servei que expedeixi l’adjudicatari.
TERCERA.- La durada del contracte és fins al 31 de desembre 2020, sense possibilitat de
pròrroga.
La data d’inici de la prestació al nucli urbà serà el 24 de desembre de 2019 i pel polígon
industrial l’1 de gener de 2020.
Les prestacions iniciaran els seus efectes des de la formalització del contracte, atès el
caràcter essencial i bàsic dels serveis, no obstant això, restaran subjectes a la condició de
suspensió automàtica en el cas d'interposició de recurs especial en el termini de 15 dies
hàbils des de la publicació de l'adjudicació en el perfil del contractant.
QUARTA.- El termini de garantia serà d’ un any durant el qual s’ha de mantenir la garantia
definitiva.
CINQUENA.-Correspon a l’adjudicador la interpretació dels plecs i del present contracte
administratiu, així com modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i
determinar-ne els efectes.
SISENA.- Publicar, en virtut de l’art. 154 LCSP, la formalització del contracte al Diari Oficial
de la Unió Europea en el termini de 10 dies des de la seva perfecció així com al perfil del
contractant d’aquest Ajuntament.
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya per la seva inscripció.
SETENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el
seu desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus drets, o
per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I perquè consti, signen aquest contracte per triplicat exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i
en la data indicada a l’encapçalament, davant el secretari, qui en dóna fe.
OSCAR SÁNCHEZ
IBARRA - DNI
39708322H (AUT)
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L'Alcalde
Oscar Sanchez Ibarra

L’adjudicatari
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BERTA
MERCADÉ (R:
A08146367)
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Berta Mercadé Coral, en representació de
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA S.A.U.
El secretari
Ignacio Río Santos

Ignacio Río, Secretari de
Constantí
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