CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS PER AL FUNCIONAMENT DE
LA PLANTA EMBOTELLADORA D’AIGUA D’EMATSA

D’una part, el Sr. Daniel Milan Cabré, major d’edat, proveït de DNI número 39863496B,
amb domicili professional a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, de Tarragona,
en nom i representació de l'entitat mercantil EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES
DE TARRAGONA, SA, amb NIF A43049956 i amb domicili social a Tarragona,
Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n; actua en la seva qualitat de Director-Gerent i
en virtut de l’escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr.
Francisco Armas Omedes, amb data 21 de setembre de 2016, sota el número 2464 del
seu protocol.
I d’altra part, la Sra. M. Paz Baena Rodríguez, major d’edat, de nacionalitat espanyola,
proveït del DNI número 39656816D, amb domicili professional a La Canonja
(Tarragona), Av. Manel Carrasco i Formiguera, 14, en nom i representació de l’entitat
mercantil FUNDACIÓ TOPROMI, amb NIF G43047158 i amb domicili social a La
Canonja (Tarragona), Av. Manel Carrasco i Formiguera, 14, en la seva qualitat
Directora de la Fundació, en virtut d’escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona,
Sr. Jose Marqueño de Llano, en data 3 de juny de 2015, sota el número 781 del seu
protocol.
Les parts declaren que els poders en virtut del qual actuen no han estat suspesos,
revocats ni limitats en aquesta data i, tal com intervenen, es reconeixen capacitat mútua
per a subscriure el present contracte, i exposen:
I.- Que amb data 21 de desembre de 2018 va ser publicat al perfil del contractant
d’EMATSA l’anunci de licitació per a la contractació, per procediment obert simplificat,
dels serveis per al funcionament de la planta embotelladora d’aigua d’Ematsa, a fi que
els interessats poguessin presentar les seves proposicions.
II.- Que dins el termini d’admissió d’ofertes va presentar la seva proposició l’empresa
següent:
- FUNDACIÓ TOPROMI.
III.- Que la mesa de contractació va formular proposta d’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa FUNDACIÓ TOPROMI, en haver presentat la millor oferta.
IV.- Que, dins del termini requerit, l’empresa va presentar la documentació acreditativa
del compliment de les condicions i requisits d’aptitud exigits per poder resultar

adjudicatària del contracte, de conformitat amb el plec de clàusules administratives
regulador del contracte.
V.- Que amb data 23 de gener de 2019 va ser adjudicat el contracte a l’empresa
FUNDACIÓ TOPROMI, en haver estat qualificada la seva oferta com la millor.
VI.- Que el present contracte té caràcter jurídic-privat, quedant l’execució del mateix,
així com els seus efectes, compliment i resolució sotmesos no només al mateix, sinó al
Plec de clàusules administratives i econòmiques i al Plec de condicions tècniques
reguladors del present contracte i normes de dret privat, això sense perjudici de les
remissions que als respectius plecs de clàusules es fan a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), a les disposicions que la
desenvolupen i a la resta de l’ordenament jurídic que resulti d’aplicació.
Així doncs, i d’acord amb tot l’exposat, les parts atorguen el present contracte, d’acord
amb el contingut de les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA – OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del present contracte els serveis per al funcionament de la planta
embotelladora d’aigua d’Ematsa (C048_18).
El contractista executarà les prestacions contractades amb plena subjecció a les
condicions recollides en el present contracte, al Plec de condicions tècniques i al Plec
de clàusules administratives i econòmiques particulars reguladors del contracte, les
clàusules i estipulacions dels quals es consideren, a tots els efectes, part integrant del
contracte.
Així mateix, el contractista s’obliga a complir les condicions de la seva proposició,
restant subjecte així mateix, en allò que li sigui d’aplicació, a les polítiques d’EMATSA,
de les quals declara ser-ne coneixedor.
SEGONA – PREU DEL CONTRACTE I FORMA DE PAGAMENT
El preu que s’obliga EMATSA a abonar al contractista és de 8.000,00 euros (anual),
més l’IVA corresponent, que es farà efectiu en la forma establerta en el plec de
clàusules administratives particulars, una vegada rebuts de conformitat els béns
subministrats, import que no serà objecte de revisió.
Per tal que EMATSA faci efectiu el/s pagament/s corresponent/s, el contractista s’obliga
a fer constar en les factures l’import de facturació acumulat a origen, així com el

número de referència corresponent a present contracte: C048-18. Sense la constància
d’ambdues dades, EMATSA podrà refusar i retornar el document-factura al contractista,
i, en conseqüència, no serà objecte de tramitació.
TERCERA – DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ
La durada del present contracte, de conformitat amb els plecs de clàusules reguladors,
es fixa en 1 any, a comptar de la data de formalització del present contracte. El
contracte podrà prorrogar-se, per una anualitats més.
QUARTA – RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa responsable del present contracte al Sr. Ginés Sánchez Pérez, responsable
de la Unitat Tècnica del Laboratori d’Ematsa.
Correspondrà al responsable del contracte supervisar la seva execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta realització
de la prestació pactada.
CINQUENA – INTERPRETACIÓ, MODIFICACIONS I RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE
Correspon a EMATSA la interpretació dels plecs i del present contracte, així com
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat del contractista arran
de la seva execució. suspendre’n l’execució, acordar-ne la resolució i determinar-ne els
efectes.
SISENA - JURISDICCIÓ
Per a la resolució dels litigis que puguin derivar-se del present contracte, les parts es
sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.
SETENA - PUBLICACIÓ
La formalització del present contracte es farà pública al perfil del contractant d’Ematsa,
allotjat a la plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

El present contracte es formalitza a Tarragona en la data que consta a la signatura
electrònica del representant legal d’Ematsa.
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