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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE DATA ...................

A Barcelona, a ... de .............. de 201....

REUNITS
D’una part el senyor Angel Sánchez Rubio, major d’edat, amb NIF ..................... i domicili
a efectes d’aquest contracte a Barcelona, carrer Bolívia 105, 3ª i 4ª planta.
I d'altra .........................., major d’edat, amb NIF ............................ i domicili a efectes
d’aquest contracte a ................................

INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, “BIMSA”) domiciliada a
Barcelona, carrer Bolívia 105, 3ª i 4ª planta , CIF A-62320486, inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203, full núm. B-213.210, inscripció 1ª. El
senyor Ángel Sánchez Rubio actua en la seva condició de Director General de la
Companyia d'acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec autoritzada pel Notari de
Barcelona, Sra. Maria Inmaculada Domper Crespo, el dia 15 de juliol de 2004, amb el
núm. 1.612 del seu protocol.
El segon en nom i representació de ............................... (en endavant "el Contractista")
domiciliada a .......................... El/la .................... actua en la seva condició de
................................. d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de .................
autoritzada pel Notari .........................., el dia ..................., amb el núm. ............. del seu
protocol.
EXPOSEN
I.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, va convocar un
procediment obert per adjudicar un acord marc harmonitzat per a l'execució de les
OBRES DELS CARRILS BICICLETA DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS BASE
(PCB), XARXA BÀSICA I XARXA SECUNDÀRIA, DURANT EL PERIODE 2017-2018 DE
LA CIUTAT DE BARCELONA publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al
Diari Oficial de la Unió Europea de data ..................................., al Butlletí Oficial de
l’Estat de data ......................... i a la Plataforma de Contractació de La Generalitat de
Catalunya de data ........................
II.- L’òrgan de contractació de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
competent per la quantia, va resoldre en data ............................... adjudicar l’acord marc
Lot xxxx esmentat a .................
III.- L’acord marc es va formalitzar entre BIMSA i el Contractista el passat .......................
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IV.- Que en data ........................, l’òrgan de contractació de BIMSA ha resolt adjudicar la
contractació derivada de l’acord marc per a l’execució de les obres de
................................. al contractista, un cop realitzat el procediment establert al plec
relatiu a la contractació derivada de referència.
Ambdues parts procedeixen a la formalització del contracte derivat de l’acord marc abans
esmentat, i que queda subjecte a les següents

CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.

L’objecte del present contracte el constitueix l’execució de les obres
................................ que es defineixen en el projecte ......................, com a
contracte derivat de l’Acord marc formalitzat entre ambdues parts ..........................,
d’acord amb la documentació que s’annexa al present contracte derivat:
- Projecte de detall (Inclou pressupost del contracte), com annex 1.
- Pla d’obres, com annex 2.
- Copia de l’aval com annex 3
- Planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en
el mercat laboral, com annex núm.4 .(si fos el cas)
Formaran part integrant del present contracte, a més de l’acord o contracte marc
esmentat i la documentació annexa al mateix, la documentació relacionada en
aquest punt per la concreta execució de l’obra objecte del present contracte derivat:
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest
Contracte, manifesta el contractista posseir-ne còpia exacta, conèixer-la i acceptarla, considerant-la suficient per executar les obres contractades.

2.

L’execució de les obres del present contracte derivat queda íntegrament sotmesa a
l’acord o contracte marc formalitzat entre ambdues parts el passat ........................
(que regula els drets i obligacions de les parts) i, per tant, s’executaran amb total
subjecció al que allí s’hi estableix.

3.

El contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs on
s'hauran d'executar les obres, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix
manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les
obres, que considera suficient, així com els annexos del present Contracte.
Donat tot això, el contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs
objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentació contractual, quina interpretació i definició
dels detalls correspondrà a la Direcció d’Obra, i per l’import que es detalla en la
clàusula 2 d’aquest document.

4.

També es objecte del present contracte derivat l’elaboració, aplicació i execució del
Pla de Seguretat i Salut (conforme a les exigències del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars), la programació detallada de cada una de les operacions
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dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia,
l’execució de totes les proves previstes al projecte executiu, així com l'obtenció i
elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la
programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a
formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb
els del Projecte base del procediment de contractació i les dades que es dedueixen
dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el projecte a
executar i els reglaments vigents. Igualment formen part d’aquest contracte la
redacció dels plànols as built, aportació dels certificats necessaris pel control i
legalització final de l’obra.
5.

BIMSA podrà introduir modificacions al contracte per a atendre a causes no
previstes, sempre i quan aquestes modificacions no afectin a les condicions
essencials del contracte i d’acord i amb els requisits, condicions i procediment que
es preveuen al plec de condicions reguladors del present contracte.
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir les obres amb estricta
subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a
reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels
treballs ni suspendre’ls.
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a l’acord marc i el
Plec de condicions i la clàusula 4 del present contracte derivat.

6.

Queda nomenat com a representant del contractista per a l’exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte i de la contractació
derivada, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat
d’Obra Sr. xxxxx, i com a responsable de Seguretat i Salut el Sr. xxxxx.
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser
revocades ni limitades de cap manera pel contractista, llevat que simultàniament
designés a un altre representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos
cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el
representant designat, procedirà en un termini que no excedirà a vuit dies, al
nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou
representant del qual el contractista comunicarà el seu nom a BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haurà de ser aprovat per aquesta
explícitament i per escrit.
Així mateix, queda nomenat com a cap d’obra el Sr. xxxxx

7.

Es contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència
d’aquest contracte i la contractació derivada, que no podrà ésser interpretat en el
sentit d’atorgar al contractista la possessió sobre el que ha estat construït o sobre
els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que allò construït
en virtut del present Contracte queda en poder de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, sens perjudici de l’obligació d’aquesta
d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el
que preveu aquest Contracte
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2.- PREU
El preu d’aquest contracte derivat es fixa en un import de ...................... €, més el
corresponent IVA.

3.- TERMINI
El termini per a l’execució de les obres objecte del present contracte derivat es fixa en
................................, a comptar des de la signatura del present contracte o de l’acta de
replanteig si es el cas.

4.- DIRECCIÓ D’OBRA
La direcció facultativa de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis.
La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Sr/a. xxxxxxxxxxxxxx, i el
Coordinador de Seguretat i Salut pel Sr./a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i les persones que amb
ells col·laboren en funcions concretes.
5.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE DERIVAT
El present contracte derivat podrà ser objecte de modificació en els supòsits/causes
contemplats al Plec de condicions.
En tot cas, l’import màxim de les modificacions del contracte derivat no podrà superar, de
forma acumulada, el 20% del preu primitiu del present contracte derivat.
Per a la modificació del contracte derivat caldrà seguir el procediment establert al Plec de
condicions relatiu a les modificacions contractuals.

I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present contracte derivat, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data
indicades en el seu encapçalament.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA

El contractista

Signat: Angel Sánchez Rubio
Director General

Signat: .............................
..............
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