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REUNITS
Per una part, la divisió d’AIGÜES DE REUS de REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, (en endavant
AIGÜES DE REUS) amb domicili fiscal a la Pl. del Mercadal, 1 i oficina comercial i postal a la Pl. de
les Aigües núm.1, CP 43201, prevista de CIF A-43673839, inscrit 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 contracte, 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.
Per una altra part, RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SL, (en endavant RIDE o
el CONTRACTISTA) amb domicili social al C/Aribau 230-240, 5è I, codi postal 08021 de Barcelona,
proveïda de CIF núm. B-60261815 i en el seu nom i representació el Sr. Oriol Morillo Cuscó, amb
NIE número 46316804-W, apoderat de la societat amb facultats suficients per subscriure aquest
contracte, segons resulta de l'escriptura de poders atorgada el dia 17 de febrer de 2015, davant la
Notaria Sra. Berta Garcia Prieto, sota el núm. 753 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,

ESTIPULEN
Primer.- Objecte i naturalesa del contracte
L’objecte d’aquest contracte són única i exclusivament els “SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA
D’AIGÜES DE REUS (SI19005)”.
Es consideraran part integrant del present contracte els següents documents:
−

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) per les quals s’ha regit la
licitació.

−

Plec de prescripcions tècniques particulars (PTTP) per les quals s’ha regit la licitació.

−

Proposició econòmica presentada a la licitació per RECERCA I DESENVOLUPAMENT
EMPRESARIAL, SL.

Segon.- Preu
Els preus unitaris ofertats pel CONTRACTISTA per a les diferents tipologies establertes al Plec, són
els següents:
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Preus unitaris
ofertats pel
licitador (IVA
exclòs)

Preus màxim
de la partida
ofertats pel
licitador (IVA
exclòs)

Preus unitaris
ofertats pel
licitador (IVA
inclòs)

Preus màxim de la
partida ofertats
pel licitador (IVA
inclòs)

Fins a 20 g

0,32 €

95.040,00 €

0,39 €

114.998,40 €

De 21 a 50 g

0,37 €

18,50 €

0,45 €

22,39 €

De 51 a 100 g

0,58

29,00 €

0,70 €

35,09 €

De 101 a 500 g

1,2

60,00 €

1,45 €

72,60 €

De 501 a 1.000 g

2,65

132,50 €

3,21 €

160,33 €

De 1.001 a 2.000 g

2,86

143,00 €

3,46 €

173,03 €

Fins a 20 g

0,37

2.053,50 €

0,45 €

2.484,74 €

De 21 a 50 g

0,43

4,30 €

0,52 €

5,20 €

De 51 a 100 g

0,68

6,80 €

0,82 €

8,23 €

De 101 a 500 g

1,41

14,10 €

1,71 €

17,06 €

De 501 a 1.000 g

3,12

31,20 €

3,78 €

37,75 €

De 1.001 a 2.000 g

3,36

33,60 €

4,07 €

40,66 €

Fins a 20 g

1,94

19.400,00 €

2,35 €

23.474,00 €

De 21 a 50 g

2

10,00 €

2,42 €

12,10 €

De 51 a 100 g

2,21

11,05 €

2,67 €

13,37 €

De 101 a 500 g

2,88

14,40 €

3,48 €

17,42 €

De 501 a 1.000 g

4,42

22,10 €

5,35 €

26,74 €

De 1.001 a 2.000 g

4,65

23,25 €

5,63 €

28,13 €

Fins a 20 g

2,25

2.250,00 €

2,72 €

2.722,50 €

De 21 a 50 g

2,32

11,60 €

2,81 €

14,04 €

De 51 a 100 g

2,58

12,90 €

3,12 €

15,61 €

De 101 a 500 g

3,35

16,75 €

4,05 €

20,27 €

De 501 a 1.000 g

5,15

25,75 €

6,23 €

31,16 €

5,4

27,00 €

6,53 €

32,67 €

Avis de rebut de carta certificada o prova
d'entrega electrònica (PEE)

0,59

6.490,00 €

0,71 €

7.852,90 €

Gestió d'entrega 2on intent entrega certificat

0,22

2.420,00 €

0,27 €

2.928,20 €

Retorn d'informació

0,44

2.200,00 €

0,53 €

2.662,00 €

Digitalització de documents

0,13

1.430,00 €

0,16 €

1.730,30 €

Fins a 1 Kg

5,23

2.615,00 €

6,33 €

3.164,15 €

Mes de 5 fins a 10 Kg

6,35

31,75 €

7,68 €

38,42 €

Mes de 10 fins a 15
Kg
Mes de 15 fins a 20
Kg
Mes de 20 fins a 25
Kg

8,44

42,20 €

10,21 €

51,06 €

10,26

51,30 €

12,41 €

62,07 €

12,55

62,75 €

15,19 €

75,93 €

Cartes i targetes
postals (destinació
local i D1).

Cartes i targetes
postals (destinació
D2).

Cartes certificades
(destinació local i D1).

Cartes certificades
(destinació D2).

De 1.001 a 2.000 g

Paqueteria estàndard
(totes les zones)
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Mes de 25 fins a 30
Kg
Kg addicional
Burofax premium online nacional (inclòs
primera plana)
Burofax premium online nacional (plana
addicional)
Servei de recollida 5 dies per setmana
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14,57

72,85 €

17,63 €

88,15 €

0,46

11,50 €

0,56 €

13,92 €

4,7

4.700,00 €

5,69 €

5.687,00 €

0,57

570,00 €

0,69 €

689,70 €

73,39

880,68 €

88,80 €

1.065,62 €

En el preu es consideraran inclosos els tributs (a excepció de l’Impost sobre el Valor Afegit), les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.
Tercer.- Descripció dels serveis a realitzar pel contractista:
El CONTRACTISTA realitzarà els serveis postals i de missatgeria d’Aigües de Reus, segons
les especificacions indicades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).
El CONTRACTISTA s'encarregarà dels serveis postals i de missatgeria que requereix AIGÜES DE
REUS, divisió de Reus Serveis Municipals, SA, pels seus processos massius de facturació periòdica
(24 facturacions anuals), processos massius de reclamació del deute, i servei diari de serveis postals.
Els productes a oferir són els següents:
•

Carta i lot de cartes de processos massius de facturació

•

Carta certificada i lot de cartes certificades de processos massius de reclamació i
serveis addicionals

•

Paquets postals

•

Enviaments telegràfics (burofaxos)

•

Servei de recollida

Quart.- De les obligacions del CONTRACTISTA
El CONTRACTISTA és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i dels subministraments
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a Aigües de Reus o per a
terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de d’Aigües de Reus.
La resta d’obligacions que assumeix l’empresa CONTRACTISTA es troben especificades al plec de
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clàusules de la licitació i en la seva major part es troben recollides a la clàusula vint-i-novena del
mateix.
Cinquè.- Relacions entre les parts
El CONTRACTISTA es compromet a complir i fer complir als seus treballadors i, en el seu cas, a les
empreses amb les que subcontracti, la normativa vigent en matèria laboral, tributària, de Seguretat
Social, de prevenció de riscos i d'integració social de minusvàlids, fent-se responsable amb caràcter
exclusiu i amb total indemnitat per AIGÜES DE REUS, de qualsevol d'aquestes obligacions.
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 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.
També a complir i 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.
El CONTRACTISTA serà responsable dels accidents que pateixi tot el personal que presti els
serveis per a l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte 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.
Sisè.- Subcontractació dels treballs
La subcontractació dels treballs es regirà segons l’establert en la clàusula trenta-dosena del Plec de
Clàusules Administratives i Particulars.
Setè.- Garantia definitiva
El CONTRACTISTA ha constituït garantia definitiva, mitjançant transferència bancaria d’acord al
descrit a la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives i Particulars, per un import de
7.048,47 €.
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Vuitè.- Condicions de facturació i pagament
Les prestacions derivades d’aquest contracte, un cop realitzades, seran objecte de la
corresponent certificació i posterior facturació.
El contractista emetrà certificacions mensuals, totals o en el seu cas parcials pels treballs
executats de l’objecte del contracte, sempre i quan Aigües de Reus estigui conforme amb
els treballs realitzats i els accepti com a finalitzats i complerts. Aquesta certificació haurà de
ser firmada i acceptada per totes les parts vinculants.
Un cop firmat la certificació, el contractista expedirà factura en base a l’import dels serveis
autoritzats. A aquest import s’afegirà l’IVA que legalment correspongui en cada moment.
No obstant l’anterior, l’import es podrà veure afectat pel grau de compliment de les
obligacions derivades del present contracte. En cas d’incompliment dels criteris de qualitat
del servei o d’alguna de les obligacions derivades del present contracte seran d’aplicació les
deduccions associades al grau de compliment o desviació dels estàndards assenyalats, així
com per les penalitzacions que, en el seu cas, es derivin de les seves actuacions, en la/es
quota/es mensual/s subsegüent/s.
Les factures seran verificades i conformades per Aigües de Reus dins d’un termini màxim
de 30 dies, i s’abonaran en un termini de 60 dies a comptar des de la data de la seva
presentació a les dependències d’Aigües de Reus , prèvia conformitat del departament a qui
correspongui el control d’aquest servei i la seva facturació - mitjançant transferència al
compte corrent bancari que s’indiqui al document, a l’empara de l’ a l’article 4.3 de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, en la seva actual redacció aprovada per Llei 4/2013, de 22 de
febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació
d’ocupació («B.O.E.» 23 febrer).
Novè.- Revisió de preus
La revisió de preus d’aquest contracte es regirà segons l’establert en la clàusula trenta-tresena del
Plec de Clàusules Administratives i Particulars.
Desè.- Règim sancionador
Les infraccions comeses per l’empresa contractista per incompliment del contracte es classificaran
com incompliments i es sancionaran amb les modalitats establertes en l’apartat T del quadre de
característiques del PCAP.
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Onzè.- Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les descrites a la clàusula trenta-sisena del Plec de Clàusules Administratives i Particulars.
Dotzè.- Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se segons les modificacions previstes a la clàusula 30.2 del Plec
de Clàusules Administratives i Particulars.
Tretzè.- Durada del contracte
El termini de durada inicial del contracte són dos anys (2), a comptar des de la
vigència del contracte el dia 01/01/2021, i fins a un màxim de dos anys més,
prorrogables anualment, segons s’estableix a l’apartat D del quadre de característiques del PCAP.

Aquest contracte entrarà en vigor el dia 01/01/2021.
I en prova de conformitat, ambdues parts, de comú acord, subscriuen aquest contracte, per duplicat
i a un sol efecte.
REUS SERVEIS MUNICPALS, SA
divisió Aigües de Reus

Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer

RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL

Sr. Oriol Morillo Cuscó

Contracte pels serveis postals i missatgeria d’Aigües de Reus
Pàgina 7 de 7

