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Exp. 20180593
Cte. 18004378

FORMALITZACIÓ CONTRACTE

A la ciutat de Barcelona, a 17 d’abril de 2019
REUNITS:
D’una part, el Gerent d’Ecologia Urbana, Sr. Jordi Campillo i Gámez, en ús de les facultats delegades
per resolució d’Alcaldia, de data 9 de març de 2018, assistit en aquest acte per la Secretària Delegada
Acctal. de Mobilitat P.D. 19.03.2019, Sra. Silvia Ruiz de Valdivia Martín, que actua com a fedatària per
delegació del Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona.
De l’altra, el Sr. Carlos García Acón, amb DNI número 02.641.470N, obrant en nom i representació de
l’empresa ESTEYCO, S.A., amb CIF A28344083, i facultat per aquest acte segons escriptura atorgada
davant el notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, Sra. Immaculada Rubies Royo, en data 02
d’agost de 2017, número de protocol 7317, 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 Comissió de Govern, per delegació de l’Alcaldia de 9 de març de 2018, amb data 21 de març
de 2019, adoptà la següent resolució:
“DECLARAR EXCLOSA de la licitació que té per objecte el servei d’assistència tècnica especialitzada
en l’elaboració de l’inventari, les inspeccions tècniques i el diagnòstic de les estructures vials de la
ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació pública sostenible, amb contracte núm.
18004378, l’oferta presentada per l’empresa Ines Ingenieros Consultores, SL, per estimar que la
mateixa no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats,
de conformitat amb l’article 149 de la LCSP.
ADJUDICAR el contracte, per un import màxim de 299.999,99 euros (IVA inclòs), amb una baixa
ofertada del 25,51% sobre els preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a ESTEYCO, SA, amb NIF A-28344083, i d'acord amb la seva
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. Atès que el contracte comporta despesa de
caràcter plurianual és sotmet a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos corresponents.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos
que s'indiquen en aquest mateix document amb un import de 299.999,99 € (IVA inclòs), dels quals
247.933,87€ corresponen al preu net i 52.066,12€ a l'IVA.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la
recepció per part de l'adjudicatari 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 al Sr. Albert Soriano Ruiz, Tècnic del Dept. d’Espai Urbà.
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- Per respondre del compliment del present contracte, l’adjudicatari ha constituït una garantia definitiva
per import de 12.396,69 euros, segons dipòsit número 114017, de data 15 de març 2019.

ACORDEN:
PRIMER.- El Sr. Jordi Campillo i Gámez, Gerent d’Ecologia Urbana, formalitza a favor de “ESTEYCO,
S.A.”, el contracte que té per objecte l’assistència tècnica especialitzada en l’elaboració de l’inventari,
les inspeccions tècniques i el diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de Barcelona, amb mesures
de la contractació pública sostenible, per un import de 299.999,99, IVA inclòs, amb una baixa ofertada
del 25,51% sobre els preus unitaris, i 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 18 d’abril de 2019. El contracte té una durada de 24
mesos i prorrogables 24 mesos.
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
qual tingui accés l'adjudicatari té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total o
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni
transmissió a terceres persones fora de I' estricte àmbit d'execució directa del present contracte, ni tan
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir I 'entitat que prestar el servei objecte d'aquest.
Si l’accés a les dades es fa als locals de l’Ajuntament de Barcelona, o si es fa de forma remota
exclusivament a suports o sistemes d’informació de l’Ajuntament, l'adjudicatari té prohibit incorporar les
dades a d’altres sistemes o suports sense autorització expressa i haurà de complir amb les mesures de
seguretat establertes en el document de seguretat del responsable del tractament.
En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent en matèria de
protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades de caràcter personal,
informacions i documentació les persones estrictament imprescindibles per al desenvolupament de les
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tasques inherents al propi encàrrec. Totes elles seran advertides per l'adjudicatari del caràcter
d'informació confidencial i reservada i del deure de secret als quals estan sotmeses, i aquell serà
responsable del compliment d’aquestes obligacions per part del seu personal.
VUITÈ.- L’adjudicatari/ària declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les
causes d'incapacitat i incompatibilitat previstes per les disposicions legals vigents en matèria de
contractació administrativa.
NOVÈ.- Les despeses i impostos que s’originin com a conseqüència del present contracte seran a
càrrec exclusiu de l’adjudicatari.
DESÈ.- Ambdues parts es sotmeten explícitament a les condicions d’aquest contracte, així com als
termes de la proposició de l’adjudicatari, a les disposicions legals vigents en matèria de contractació
administrativa, al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona, al Plec de
clàusules administratives particulars, i en el seu cas al Plec de prescripcions tècniques.
ONZÈ.- El present contracte pot signar-se de manera presencial o remota, sense perjudici que, a tots
els efectes conferits a la data i lloc de signatura d’aquest, s’estarà a les que figuren a l’encapçalament.
DOTZÈ.- Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades,
com a prova de conformitat i acceptació, signen el present document de formalització del contracte
de referència.
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