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CONTRACTE
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE 29 INSTAL·LACIONS DE
GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT. LOT 3:
GELIDA, MONTORNÈS (ASSECATGE) , RUBÍ, TERRASSA, Clau: CTN21C0256
D'una part, SAMUEL REYES LÓPEZ, en qualitat de director de l’Agència Catalana de
l’Aigua, entitat de dret públic adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, amb NIF Q-0801031-F, actuant en la seva
representació en ús de les facultats conferides per l’article 22.2 del Decret 86/2009, de 2 de
juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua i de modificació del Decret
175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial de l’Agència Catalana
de l’Aigua i l’article 11.11.h) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
I de l'altre part, JUAN ANTONIO IMBERNÓN MANRESA, amb DNI 34.783.674-S, actuant en
nom i representació de l'empresa AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, S.A.U., amb NIF A-85788073 (en endavant, L’ADJUDICATARI), domiciliada al carrer
Santa Leonor, 39 de Madrid, en qualitat d’apoderat, segons escriptura atorgada davant el
notari senyor Francisco Armas Omedes de Barcelona, el 17 de març de 2017, amb el
número 697 del seu protocol.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1. La resolució d’aprovació de l’expedient CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I
SERVEI DE 29 INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT. LOT 3: GELIDA, MONTORNÈS (ASSECATGE) ,
RUBÍ, TERRASSA, Clau: CTN21C0256 es va portar a terme pel director de l’Agència
Catalana de l’Aigua el 6 de maig de 2021 per un pressupost de 520.027,45 € (cinc-cents vint
mil vint-i-set euros amb quaranta-cinc cèntims) (més IVA).
2. L'adjudicació d'aquest contracte fou acordada per resolució del director de l’Agència
Catalana de l’Aigua el 13 de setembre de 2021 per un import de 376.190,26 € (tres-cents
setanta-sis mil cent noranta euros amb vint-i-sis cèntims) (més IVA), la seva còpia s'uneix al
present com annex 1.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
1. L’empresa AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., es
compromet a la realització del “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE
29 INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29 INSTAL·LACIONS DE
SANEJAMENT. LOT 3: GELIDA, MONTORNÈS (ASSECATGE) , RUBÍ, TERRASSA”, Clau:
CTN21C0256, subjectant-se estrictament al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al
Plec de Prescripcions Tècniques Generals i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
aprovats per l’Agència Catalana de l’Aigua el 6 de maig de 2021, documents que accepta
plenament i que s’inclouen com a part del contracte amb caràcter contractual, de la qual
cosa deixa constància signant, en aquest acte, la seva conformitat, un exemplar dels quals
s’uneix com annexos 2, 3 i 4.

2. El preu del contracte és de 376.190,26 € (tres-cents setanta-sis mil cent noranta euros
amb vint-i-sis cèntims)) (més IVA), que l’Agència Catalana de l’Aigua abonarà d’acord amb
allò especificat a la clàusula vint-i-setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars i
la clàusula tercera del Plec de prescripcions tècniques general.
3. El termini d'execució és d’un (1) any, a comptar des de la formalització del present
contracte per part de l’Òrgan de Contractació de l’Agencia Catalana de l’Aigua mitjançant la
signatura electrònica del present document.
4. El termini de garantia del contracte és únic tant per la prestació del subministrament i com
per la del servei i serà de quatre (4) anys d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa
adjudicatària.
Dins d’aquest termini s’inclouen els serveis de manteniment en les instal·lacions de
sanejament.
5. El Sr. Jordi Robusté Cartró, Cap del Departament de Tecnologia i Operació, serà el
responsable del contracte, encarregat de vetllar per l’acompliment del contracte, resoldre
les incidències i marcar les directrius pertinents així com de certificar els treballs.
Exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les
funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució
contractual i per tal de garantir la coordinació entre els diferents agents implicats en el
contracte.
Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la
contractació que ha de fer referència als diferents aspectes de l’execució del contracte i, en
particular, als relatius a l’adequació del disseny i els objectius previstos amb la contractació i
els resultats finals obtinguts, i també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i
als de caràcter tècnic.
6. La responsable de la prestació i de relacionar-se amb l’Agència Catalana de l’Aigua per
part de l’adjudicatari serà la Sra. María Pérez Martínez.
7. D’acord amb el que s’assenyala al Plec de clàusules administratives particulars
l’adjudicatari ha aportat el resguard de dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de la garantia
definitiva constituïda a favor de l’Agència Catalana de l’Aigua per un 5% de l’import
d’adjudicació per assegurar totes les obligacions del contracte, la qual es retornarà quan
finalitzi el termini de garantia.
8. D’acord amb allò indicat a la clàusula Q del quadre de característiques del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, en aquest contracte no es preveu revisió de preus
9. L'adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que no es troba inclòs en cap dels casos
de prohibició per contractar amb l’Agència Catalana de l’Aigua conforme l’establert al Plec
de clàusules administratives particulars.

Així mateix, declara que els seus òrgans de govern o administració no estan inclosos en cap
dels supòsits de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat, de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i
de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració
General de l’Estat.
10. El règim jurídic aplicable al contracte, que es formalitza mitjançant el present document,
és el propi del dret administratiu, quedant ambdues parts, AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA i AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., sotmeses
expressament a la jurisdicció i competència del jutjats i tribunals de l'ordre contenciós
administratiu de la ciutat de Barcelona.
I per què consti tot el que s'ha convingut, els interessats signen el contracte.
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Director

L’ADJUDICATARI

