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CONTRACTE TIPUS
CONTRACTACIÓ BASADA DE L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
REDACCIÓ DE PROJECTES DE REURBANITZACIÓ I PROJECTES DE MANTENIMENT INTEGRAL DE
L’ESPAI PÚBLIC O INFRAESTRUCTURES (HONORARIS DE SERVEIS FINS A 60.000 EUROS, IVA NO
INCLOS) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
OBJECTE DEL CONTRACTE BASAT:

REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE ............................
Exp. 100.1619.162

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

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

A Barcelona, a xxxxx

REUNITS
D’una part el senyor Ángel Sánchez Rubio, major d’edat, proveït de NIF 01.477.298‐P i domicili a
efectes d’aquest contracte a Barcelona, carrer Bolívia, 105, 3ª i 4ª planta
I de l’altre el senyor xxxxx

INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, S.A. domiciliada a Barcelona, carrer Bolívia 105, 3ª i 4ª planta , C.I.F. 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 Projectista") domiciliada a Barcelona,
carrer ........................ núm. .......... CIF. ........., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom
......, foli .............., full núm. ........... , inscripció .... El Sr. ............... actua en la seva condició de
................... de la Companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. ................ el dia ..................., amb el núm. .... del seu
protocol.

EXPOSEN
I.‐ BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA és una societat constituïda per acord del
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjançant
l'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona Sr. José‐Luis Perales
Sanz, i es regeix per la Llei de Societats de Capital pel que disposen les Lleis de Règim Local, la
carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui
d'aplicació.
II.‐ Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de l’Ajuntament
de Barcelona constituïda com instrument de gestió funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament en els termes de l’article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té
encarregada la gestió de l’obra pública municipal d’infraestructura i edificació de conformitat amb
el que s’estableix a l’art. 2 dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de març de 2019.
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III.‐ BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA, en compliment del mandat rebut, va
convocar un procediment obert per adjudicar un ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES DE REURBANITZACIÓ I PROJECTES DE MANTENIMENT
INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC O INFRAESTRUCTURES (AMB UN VEX MÀXIM DE PER CADA
CONTRACTACIO BASADA DE FINS A 60.000 EUROS, IVA NO INCLOS) AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, mitjançant anunci al DOUE de data ................. i a la
Plataforma de Contractació de La Generalitat de Catalunya en data ..............
IV.‐ L’òrgan de Contractació de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA, competent
per la quantia, va resoldre en data ........... adjudicar l’acord marc esmentat en l’expositiu III a
........................
V.‐ L’acord marc es va formalitzar entre BIMSA i el projectista el passat .......................
VI.‐ Que en data ........................, l’òrgan de contractació de BIMSA ha resolt adjudicar la
contractació basada de l’acord marc per a l’execució dels treballs relatius a l’avantprojecte de
................................. al projectista, un cop realitzat el procediment establert al plec relatiu a la
contractació basada de referència.
VII. Ambdues parts procedeixen a la formalització del contracte basat de l’acord marc abans
esmentat, i que queda subjecte a les següents

CLÀUSULES
1.‐ OBJECTE
1.1.‐ L’objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs, serveis i tràmits necessaris
per a la redacció de l’AVANTPROJECTE ..................... Els esmentats treballs seran desenvolupats
sota la direcció i control de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA a través de la
Direcció Tècnica de Gestió de Projectes i la Direcció Tècnica de Gestió Territorial d’acord amb les
especificacions conforme a la documentació que s’annexa al present contracte basat:





Plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis inclosos en l'acord marc
per a la contractació dels serveis de redacció de projectes de reurbanització i projectes de
manteniment integral de l’espai públic o infraestructures com Annex núm. 1.
Document de criteris per a la redacció del Projecte com Annex núm. 2.
Oferta presentada per el contractista com Annex núm. 3
Còpia de la garantia definitiva presentada per el projecte en el present contracte basat
(aval, dipòsit, retenció de preu) com Annex núm. 4.

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de la seva numeració.
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 dels treballs objecte del present contracte basat.
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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 acceptar‐la, considerant‐la
suficient per executar els treballs esmentats.
1.2. L’execució de dits treballs 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.
1.3. El projectista 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.
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a l’acord marc i el Plec de
condicions particulars i a la clàusula setena del present contracte basat.
1.4.‐ S’hauran d’editar XXXX exemplars del projecte.
2.‐ PREU
2.1.‐ El preu d’aquest contracte basat es fixa en un import de ...................... €, més el
corresponent IVA.
3.‐ FORMA DE PAGAMENT
3.1.‐ El projectista facturarà els treballs de referència de la següent forma:
El primer pagament, per un 20% de l’import total, a la signatura del contracte basat. El segon, per
un 60% de l’import total, a la recepció per part de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA de l’avantprojecte. L’últim, pel restant 20% de l’import total, a l’acceptació de
l’avantprojecte per part de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.
3.2. L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzarà
dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de titularitat
bancària.
3.3.‐ Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Carrer de Bolívia, 105, 4a planta, 08018,
de Barcelona, CIF: A‐62320486, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.
Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans
electrònics en la gestió de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el
número d’expedient, la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats.
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Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 25/9/2018 en el
següent enllaç:
http://www.bimsa.cat/comunicats/
3.4.‐ Interès de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès
de demora que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
3.5.‐ Cessió de factures. Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà la
prèvia notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir
conforme el procediment que consta a la pàgina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitació de cessions de drets de cobrament al següent enllaç:
http://www.bimsa.cat/comunicats/
4.‐ AUTORIA I DIRECCIÓ DEL PROJECTE
4.1.‐ La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte recaurà en el titulat xxxxx
xxxxx senyor/a xxxxx, amb poder suficient per sostenir tota mena de relacions amb BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. El titulat ofertat haurà d’estar degudament habilitat.
4.2.‐ Els Projectes hauran d’ésser elaborats i signats per l’Autor amb la titulació acadèmica
convenient en cada cas, segons la legislació vigent.
4.3.‐ Per a tot el que respecte al personal assignat per l’Autor a la redacció de l’Avantprojecte, a
les col∙laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar dit Autor, i
tot el que fa referència a l’execució dels treballs caldrà tenir en compte tot allò previst en la
documentació annexa al present contracte i concretament el Document de criteris i el Plec Tècnic.
4.4.‐ BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA exercirà la supervisió del compliment de
l’objecte del contracte per mitjà de l’Equip de Direcció Tècnica de Gestió de Projectes i la Direcció
Tècnica de Gestió Territorial constituït al efecte amb representants de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.
5.‐ TERMINI
La redacció de l’Avantprojecte haurà d’estar completament enllestida al cap de ...... segons
preveu el document de criteris d’intervenció.
S’estableix com data d’inici el dia de la signatura d’aquest contracte o la data de l’acta d’inici de
treballs, si fos el cas.
6.‐ PROGRAMA DE TREBALLS
6.1.‐ El Projectista haurà de complir el programa de treball ofertat inclosos els terminis parcials, si
és el cas.
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6.2.‐ A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, el Projectista haurà de
sol∙licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els
permisos i llicències que necessiti. Les despeses d’obtenció d’aquests permisos i llicències i tota la
seva tramitació seran a càrrec seu.
6.3.‐ El projectista haurà de complir el programa de treballs (terminis totals i parcials) que es validi
per BIMSA previ inici dels treballs.
7.‐ MODIFICACIONS I ARRANJAMENTS
7.1.‐ El present contracte derivat podrà ser objecte de modificació en els supòsits/causes
contemplats al Plec de condicions particulars.
En tot cas, l’import màxim de les modificacions del contracte basat no podrà superar un màxim
del 20% del preu inicial de cada contracte basat.
Per a la modificació del contracte derivat caldrà seguir el procediment establert al Plec de
condicions relatiu a les modificacions contractuals
7.2‐ El Projectista s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS li demani sobre els Projecte, al llarg de l’execució de l’obra.
El desenvolupament de les esmentades modificacions, proposades per BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, o els informes definitius sobre els mateixos Projecte i estudis
seran abonats d’acord amb allò que en el seu moment es pacti.
7.3.‐ El Projectista s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes,
insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris que pogués contenir el Projecte i els estudis (inclosa la redacció de bell nou d’una
part o de la totalitat del Projecte i dels estudis), en el termini que li fixi BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin
estat corregides, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS podrà optar per rescindir el
present Contracte aplicant al Projectista els corresponents danys i perjudicis, o per resoldre les
esmentades deficiències carregant al Projectista els corresponents costos, danys i perjudicis
d’aquesta actuació.
8.‐ RESOLUCIÓ I DESISTIMENT DEL CONTRACTE.
8.1.‐ Seran causa de resolució del Contracte les següents:
‐
La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista.
‐ La dissolució o extinció de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, qualssevol que
siguin les causes de tals supòsits.
‐ La declaració judicial d’insolvència o concurs, la intervenció judicial o la inhabilitació segons la
Llei concursal.
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‐ El mutu acord entre BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS i el contractista.
‐

Greus deficiències en el compliment de les seves funcions que repercuteixin en
endarreriments del projecte i/o les obres d’incompliment de terminis parcials o del total.

‐ Greus deficiències en el compliment dels treballs encarregats, de les prescripcions tècniques i/o
de les prescripcions de redacció del projecte establertes a la documentació annexada al present
contracte.
‐ Canvis de les persones responsables que configurin l’equip de treball ofertat pel contractista no
acceptats per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS.
‐ L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït el
caràcter d’obligacions contractuals essencials.
‐ Aquelles altres que expressament es prevegin en el present contracte.
8.2.‐ La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a l’apartat 8.1 de la present clàusula
tindrà efectes immediats des de la seva comunicació fefaent per una de les parts, sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels què es cregui assistida l’altra part.
Decidida la resolució per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, es comunicarà
per escrit a l’adjudicatari, el qual estarà obligat a lliurar el treball realitzat i permetre l’assumpció
de les tasques al nou equip designat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. en
un termini no superior a una setmana des de la recepció de la notificació de la decisió de la
resolució per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS. Ni l'existència de qüestions
econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació del contracte ni altres qüestions, podran
justificar el no lliurament del treball realitzat en el termini indicat.
Una vegada comunicada la resolució per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
aquest podrà acordar continuar la prestació del servei pel procediment que estimi més
convenient.
A tal fi, l’adjudicatari lliurarà a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS tot el treball
realitzat fins a la data de la resolució contractual, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri de
la Coordinació del Projecte o Treball, i un cop descomptades les despeses que la resolució
ocasioni a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS i les penalitzacions que correspongui
aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis
realitzats pel Contractista. En cas de desacord entre les parts respecte dita liquidació, es farà amb
valoració contradictòria, i recurrent, mitjançant el procediment legal previst en aquest contracte
en defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions
determinades per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS en tant no es resolguin
definitivament les discrepàncies.
No obstant l’anterior, quan la causa de resolució sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del
contractista individual, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS podrà acordar la
continuació del contracte amb els seus hereus o successors.
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8.3.‐ La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en l’apartat 1 de la
present clàusula 8 produirà els següents efectes:
a) La resolució del contracte donarà dret al contractista a percebre el preu dels estudis, informes,
projectes, treballs o serveis que efectivament hagi realitzat de conformitat al contracte i que
hagin estat rebuts per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS.
b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar
a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS els danys i perjudicis ocasionats. La
indemnització es farà efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués
constituït, sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es
refereix l’import que excedeixi de la garantia prestada.
c) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, aquest haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats al contractista, tenint
en consideració el què s’assenyala a continuació:
Quan el contracte es resolgui a causa de la suspensió de la iniciació del contracte per un termini
superior a sis mesos, el contractista tindrà dret a percebre una indemnització del 3 per 100 del
preu del contracte.
d) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquests s’estipularan entre
aquestes.
8.4.‐ La societat contractant podrà, en qualsevol moment, rescindir el present Contracte per
determinació pròpia, en el qual cas, i sempre i quan no concorri cap de les causes de resolució
anteriorment previstes, abonarà a l’adjudicatari totes aquelles quantitats que tingués acreditades
i, a més, una indemnització calculada en el tres per cent (3%) del valor restant del Contracte en el
moment de declarar la rescissió.
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de la societat
contractant, haurà de tornar‐se a l’adjudicatari la fiança tan aviat hagi transcorregut, a comptar
de la data de rescissió del Contracte, el termini de quinze dies.

9.‐ RÈGIM DE FIANCES
9.1.‐ S’incorpora a aquest Contracte basat com Annex núm. 4 una còpia de la garantia definitiva
constituïda pel Projectista a favor de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, mitjançant
....................., per un import del 5 % sobre l’import total d’aquest Contracte. Aquesta fiança serà
cancel∙lada en el moment de la recepció i acceptació dels treballs per part de BIMSA i sempre i
quan hagin transcorregut els tres mesos per resoldre dubtes o qüestions al mateix.
9.2.‐ La fiança respondrà de tots els deutes d’obra dimanants del Contracte, de la seva execució o
de la seva eventual resolució; el reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS hagués abonat en excés, al Projectista, al temps de la
liquidació final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves
obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS per tercers i, singularment, per l’Administració d’acord amb els termes que regulen
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l’obra adjudicada a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS; i amb caràcter general, del
compliment de totes les obligacions del Projectista.
9.3.‐ En qualsevol dels supòsits previstos, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS podrà
executar lliurement i per la seva exclusiva determinació la fiança constituïda, i disposar de
l’import corresponent a aquests incompliments. Tot això sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat
de la fiança per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS. L’única obligació de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS serà reintegrar el Projectista en el seu dia les sumes
disposades, si resultés procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de
disposició.
10.‐ CONFIDENCIALITAT.
10.1.‐ El contractista s’obliga a guardar secret i a mantenir en la més estricta confidencialitat tota
la informació, documentació, dades, antecedents, etc. a que tingui accés o coneixement en
compliment d’aquest contracte, ja sigui subministrada per BIMSA o obtinguda en el marc del
present contracte o per l’execució del mateix, i a subministrar‐la únicament a personal autoritzat
expressament per BIMSA. El contractista s’abstindrà també d’efectuar qualsevol tractament, ja
sigui reproducció, ús i/o conservació, amb les dades de tot tipus subministrades per BIMSA, o
rebudes de tercers que intervinguin en el contracte, per a finalitats diferents a l’estricte
compliment del present contracte. En cap cas, no podran accedir tercers a aquestes dades o
arxius.
10.2.‐ Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant tota l’execució del contracte i per un
termini mínim de 5 anys a comptar des de la finalització del contracte.
10.3.‐ El no compliment d'aquesta clàusula donarà dret a BIMSA per resoldre el present contracte
i a una indemnització pel perjudici causat.
10.4.‐ En el supòsit que, per a la realització de l’encàrrec efectuat per aquest contracte, BIMSA
lliuri al contractista, qualsevol tipus de documentació (inclosos informes, projectes, plànols,
dibuixos, avantprojectes etc., en endavant, genèricament anomenada, la “Documentació”),
s’entendrà que la mateixa es lliura amb caràcter confidencial, amb expressa reserva de tots els
drets de propietat intel∙lectual, industrial i d’explotació que incorpori, i per a la única finalitat
d’executar l’objecte d’aquest contracte. El contractista es compromet a utilitzar la Documentació
únicament per a la finalitat autoritzada per aquest contracte i a no difondre‐la ni comunicar‐la a
tercers (excepte als seus col∙laboradors que per raó precisament de la seva col∙laboració l’hagin
de conèixer i sempre que aquests assumeixin, respecte de la Documentació, les mateixes
obligacions que el contractista).
10.5.‐ El Contractista no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec, ni realitzar cap tipus de
manifestació pública o privada sobre les tasques que realitza per BIMSA. Qualsevol altre ús que el
contractista vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, s’haurà
de comunicar prèviament a BIMSA, a fi d’obtenir d’aquesta la prèvia autorització expressa,
atorgada per escrit. Aquestes obligacions s’estenen a tots els membres del contractista quan
aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col∙lectiu.
11.‐ RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT.
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El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola.
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte
ambdues parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de
la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

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.
Per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA

Pel Projectista,

Ángel Sánchez Rubio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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