(AQUEST DOCUMENT ES UNA REPRODUCCIÓ DEL CONTRACTE FORMALITZAT I LA
VERSIÓ ORIGINAL D’AQUEST DOCUMENT ESTÀ SIGNADA))

CONTRACTE PER L’ASSEGURANÇA D’UNA PÒLISSA QUE COBREIXI LA
RESPONSABILITAT CIVIL D’ AIGÜES DEL PRAT, SA

Expedient: C-2019-15
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REUNITS
D’una part, el Sr. AURELIANO GARCÍA xxxxx amb DNI núm. xx.xxx.xxx, Director gerent
d’AIGÜES DEL PRAT, SA, amb domicili a plaça de l’Aigua, núm. 1, - 08820 - El Prat de
Llobregat.
I d’altra el Sr. FRANCISCO CORDOBÉS xxxxxx amb DNI núm. xx.xxx.xxx, apoderat de
l’empresa MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, amb domicili a
efectes d’aquest contracte a la CTRA POZUELO-MAJADAHONDA, Núm. 50, - 28222 –
Majadahonda (MADRID)

INTERVENEN
El primer en nom i representació d’AIGÜES DEL PRAT, S.A. (en endavant, APSA), empresa
domiciliada a la Plaça de l’Aigua, núm. 1, - 08820 - El Prat de Llobregat, Barcelona i amb NIF
núm. A-58.623.406.
El Sr. Aureliano García i xxxxxx actua en la seva condició de Director Gerent, estant
degudament facultat per la formalització del present contracte, d’acord amb les escriptures
de poders atorgades davant del Notari del Prat de Llobregat, Sr. Roman Torres López, l’11 de
novembre de 2014 (Protocol número 1.172) i del 24 de febrer de 2015 (protocol 196).
El segon en nom i representació de MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA. (en endavant "el Proveïdor"), el Sr. Francisco Cordobés XXXXX actua en la
seva condició d’apoderat de la Companyia d’acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec
autoritzada per el notari de Majadahonda José Maria Suarez Sánchez-Ventura, el dia 22 de
febrer de 2013 amb el núm. 670 del seu protocol, estant degudament facultat per a la
formalització del present contracte.
EXPOSEN
I.- AIGÜES DEL PRAT, S.A.: És l’empresa pública municipal constituïda per l’Ajuntament del
Prat de Llobregat, amb personalitat jurídica pròpia i que encarrega la contractació del servei
objecte del contracte.
II.- APSA ha convocat una licitació publica per procediment obert corresponent a
l’assegurança d’una “PÒLISSA D'ASSEGURANÇA QUE COBREIXI LA RESPONSABILITAT CIVIL
D'AIGÜES DEL PRAT, SA”.
III.- APSA ha resolt adjudicar el Contracte corresponent al proveïdor indicat a l’inici
mitjançant la Resolució de l’òrgan de contractació en data 9 de desembre de 2019.
IV.- El Proveïdor ha acreditat davant d’APSA la seva capacitat i personalitat per a contractar i
obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte; ha acreditat també la
seva solvència tècnica i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de Clàusules
Particulars i Prescripcions Tècniques reguladores de la licitació (en endavant, referit como
Plec) i ha constituït la fiança definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositada a la
disposició d’APSA als efectes previstos en aquest Contracte.
V.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest
acte i procedeixen a la formalització del Contracte de Serveis i que queda subjecte a les
següents:
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CLÀUSULES
1. Objecte
APSA d’una part i de l'altra el Proveïdor, assumint la integritat dels drets i obligacions
dimanants del present document, formalitzen aquest contracte relatiu a la contractació d’una
“PÒLISSA D'ASSEGURANÇA QUE COBREIXI LA RESPONSABILITAT CIVIL D'AIGÜES DEL
PRAT, SA”. que s’executarà d’acord a les següents clàusules i a la documentació relacionada
a continuació que revestirà caràcter contractual:
a) El Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i de Prescripcions Tècniques
(PPT), dels quals ambdues parts manifesten conèixer-los i que regeixen la contractació de
l’assegurança abans esmentada. El PPT s’adjunta al present contracte com annex 1.
b) La proposta presentada pel Proveïdor en el sobre B de la licitació, la qual s’adjunta al
present document com annex 2.
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, reconeixent ambdues parts que formen
part integrant del contracte.
2. Preu
El preu per a la contractació de les assegurances objecte d’aquest contracte, s’estableix en
un import anual de VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS EUROS (25.500,00€). impostos inclosos,
d’acord amb l’oferta de la proposició econòmica presentada pel proveïdor i que es objecte de
la present licitació.
La quantitat de 25.500,00 €, establerta com a contraprestació pels serveis objecte del
present contracte, comprenen totes les despeses generals, de gestió, beneficis i tributs.
2.1. En el present contracte no hi ha revisió de preus.
3. Durada
El termini la durada del servei serà de 12 mesos, des de les 0 hores i 1 minut del dia 1 de
gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.
El contracte podrà ser prorrogat per un any, a la seva finalització per mutu acord de les
parts, per la qual cosa la durada inicial més la prorroga serà de 2 anys.
4. Abonaments al proveïdor
El Proveïdor tindrà dret al cobrament del preu de les pòlisses dels serveis contractats per
APSA de conformitat a les condicions establertes en els Plecs.
L’import, s’acreditarà mitjançant la factura corresponent, que es farà efectiva, prèvia
aprovació per part d’APSA, abans de 30 dies data/factura.
5. Obligacions del Proveïdor, fiscals socials i de seguretat i salut.
El Proveïdor haurà de complir i estar al corrent en tot moment en el pagament de les seves
obligacions fiscals, laborals i de seguretat i higiene en el treball.
Les obligacions del Proveïdor en matèria laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Salut
en el Treball, s’entenen referides a tot el personal que de ell depèn, tant si es contractat
directament, com si es per un agent o corredoria triada pel Proveïdor, amb independència de
les obligacions que puguin tenir amb altres persones.
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6. Penalitzacions.
Les penalitzacions per incompliment estan indicades a la clàusula 20 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
7. Cessió del contracte.
En el cas de la successió i cessió del contracte s’estarà al que disposen els termes establerts
a la clàusula 27 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
8. Extinció del contracte.
S’entendrà per extinció del contracte, el fi de la relació existent entre les parts en base al
mateix, sense perjudici de l’establert a l’article 1591 del Codi Civil. Els contractes s’extingiran
per compliment o per resolució.
9. Extinció del contracte per compliment.
El contracte s’entendrà complit pel Proveïdor quan aquest s’hagi realitzat, d’acord amb els
termes del mateix i a satisfacció d’APSA, la totalitat de la prestació.
10. Extinció del contracte per resolució i efectes
La resolució del contracte es una forma d’extinció del mateix abans de la seva conclusió.
La resolució del contracte podrà produir-se per les causes descrites a la clàusula 29 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
11. Règim de garanties
11.1. La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Proveïdor dimanants del
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis de l'incompliment de les obligacions del Proveïdor, dels
danys i perjudicis causats a tercers i, amb caràcter general, del compliment de totes les
obligacions que pertoquen al Proveïdor.
11.2. En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, APSA podrà procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i disposar, en
conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Proveïdor es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per APSA, l'única obligació de
la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent.
12. Protecció de dades de caràcter personal
APSA informa que la finalitat de les dades de caràcter personals recollides en aquest
contracte serà la gestió i execució del contracte, així com la gestió econòmica, comptable i
fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de cobraments i pagaments i
històric de relacions comercials així com de les obligacions de públiques de transparència.
Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint-se per escrit a APSA, al domicili indicat, adjuntant una còpia del DNI o altre
Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.
13. Confidencialitat
El Proveïdor està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de
tota aquella informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que
així expressament li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada
com tal. El no compliment d’aquesta clàusula donarà dret a APSA a una indemnització pel
perjudici causat.
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14. Regim Jurídic
Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment
i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb el que preveu l’article 27.2 de
la LCSP.
Les parts del contracte, en cas d’exercir accions judicials, es sotmeten expressament als
jutjats i tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o si s’escau, de
Barcelona.
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament el present
contracte, sent la data de formalització del mateix la darrera data que consti a les signatures
electròniques.

Per Aigües del Prat, SA

Per MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
SEGUROS Y REASEGUROS SA.

Director Gerent
Aureliano Garcia xxxxx

Apoderat
Francisco Cordobés xxxxx

DE

AL CONTRACTE FORMALITZAT S’ANNEXA LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT
PRESENTADA PEL PROVEÏDOR.:
ANNEX 1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ANNEXE 2 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I QÜESTIONARI PER A VALORAR
ELS CRITERIS OBJECTIUS DE LES CLÀUSULES 14.B, 14.C I 14.D
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