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FORMALITZACIÓ CONTRACTE

A la ciutat de Barcelona, a 7 de febrer de 2022
REUNITS:

D’una part, el Gerent de Mobilitat i Infraestructures, Sr. Manuel Valdés López, en ús de les facultats
delegades per resolució d’Alcaldia, de data 15 de juny de 2019, assistit en aquest acte per la Secretària
Delegada, P.D. 07.07.2020, Sra. Dolors Ibáñez Cantón, que actua com a fedatària per delegació del
Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona.

en qualitat de
De l’altra, el Sr. Fernando Martínez Altarriba, amb DNI/NIE núm.
representant legal de la persona jurídica IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE,
S.A.U. amb NIF A-48283964, facultat per aquest acte tal i com consta al Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, manifestant sota la seva responsabilitat que la
representació que acredita està plenament vigent i que no ha estat revocada o limitada.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària segons intervenen per formalitzar el present
contracte i
MANIFESTEN:
- Que la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, per delegació de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019, amb
data 29 de desembre de 2021, ha adoptat la següent resolució:
Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta
Gerència Municipal per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:

ADJUDICAR el contracte núm. 20001086L02, que té per objecte "el servei de redacció dels projectes
executius de les actuacions d'adaptació dels túnels de Borràs i Pedralbes i instal·lacions associades a
la instrucció tècnica de túnels, amb mesures de contractació pública sostenible, cofinançat per la Unió
Europea" a IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SA amb NIF A48283964 de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la
proposició que h presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa amb una baixa del 71%, pel
preu de 156.487,50 € IVA inclòs, dels quals 129.328,51 € corresponen al preu net i 27.158,99 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:;
un import (IVA inclòs) de 16.266,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació
pressupostària D/61139/15331 0504; un import (IVA inclòs) de 26.000,39 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/61139/15331 0504; un import (IVA inclòs)
de 114.220,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/61139/15331 0504.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 6.466,42 euros.
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FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat
recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anara Buedo.
ALLIBERAR la quantitat de 54.982,07 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i
retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 54.982,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/61139/15331 0504.
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
En virtut de l’anterior, les parts procedeixen a formalitzar el contracte i a tal efecte,
ACORDEN:
PRIMER.- El Sr. Manuel Valdés López, Gerent de Mobilitat i Infraestructures, formalitza a favor de
l’empresa IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SA amb NIF A48283964, el
contracte que té per objecte el “servei de redacció dels projectes executius de les actuacions
d'adaptació dels túnels de Borràs i Pedralbes i instal·lacions associades a la instrucció tècnica de
túnels, amb mesures de contractació pública sostenible, cofinançat per la Unió Europea", per un import
màxim de 156.487,50 € IVA inclòs, d’acord amb el pressupost presentat i el plec de prescripcions
tècniques aprovat que tenen naturalesa contractual.
SEGON.- L’Ajuntament de Barcelona abonarà al contractista, l’import corresponent a les prestacions
executades de conformitat al que estableix el Plec de clàusules administratives generals i prèvia
presentació de les factures corresponents en el Registre General.
TERCER.- La prestació del servei s’iniciarà el dia 1 de març de 2022. El contracte té una durada de 13
mesos, d’acord amb la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars.
QUART.- L’adjudicatari/ària designarà una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també farà d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte, si s’escau.
CINQUÈ.- L’adjudicatari/ària farà una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació
vigent.
SISÈ.- L’adjudicatari/ària s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en
ocasió del compliment del present contracte d'acord amb les instruccions dictades per l’Ajuntament de
Barcelona, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell
compliment, ni comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de
conformitat amb la normativa aplicable en matèria de contractació la consideració d’encarregat del
tractament.
SETÈ.- L'adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a
les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot,
un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per
qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte.
Així mateix, l'adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals hagi
tingut coneixement en ocasió del present contracte. En aquest sentit, la documentació i informació a la

