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BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
ACORD MARC TIPUS
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 VEC MÀXIM PER CADA CONTRACTACIÓ BASADA DE
FINS A 60.000 EUROS IVA EXCLOS) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE
100.1619.162

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

A Barcelona, a

de
REUNITS

D’una part el senyor Ángel Sánchez Rubio, major d’edat, amb NIF Xxxxxxxx, amb domicili a
efectes d’aquest contracte a Barcelona, c. xxxxxxx,
I d'altra el senyor xxxxxxxxxxxx major d’edat, amb NIF xxxxxxxx amb domicili a efectes d’aquest
contracte a Barcelona, c. Xxxxxxx.
INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,, 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 xxxxx 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 xxxxx (en endavant "l’adjudicatari") domiciliada a Barcelona,
carrer xxxxx núm. xxxxx, NIF xxxxx inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom xxxxx,
foli xxxxx, full núm. xxxxx, inscripció xxxxx. El Sr. xxxxx actua en la seva condició de xxxxx de la
Companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari
de Barcelona, Sr. xxxxx el dia xxxxx, amb el núm. xxxxx 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 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.
III.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, ha convocat procediment per a
l’adjudicació de l’acord marc corresponent als SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES DE
REURBANITZACIÓ I PROJECTES DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC O
INFRAESTRUCTURES (AMB UN VEC MÀXIM PER CADA CONTRACTACIÓ BASADA DE
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FINS A 60.000 EUROS IVA EXCLOS) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE publicant-se el corresponent anunci de convocatòria a.............en data xxxxx
IV.- L’òrgan de contractació de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
competent per la quantia ha resolt en data xxxxxxx adjudicar l’acord marc corresponent a xxxx.
V.- L’adjudicatari ha acreditat davant BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS la
seva capacitat per contractar i obligar-se, així com la solvència requerides i, en especial, per a
l'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la solvència econòmica i professional
davant de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS als efectes previstos en l’acord
marc.
VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del present acord marc dels serveis abans
esmentats, i que queda subjecte a les següents:
I.

CLÀUSULES GENERALS

1.- OBJECTE
1.- L’objecte del present acord marc el constitueixen els SERVEIS DE REDACCIÓ DE
PROJECTES DE REURBANITZACIÓ I PROJECTES DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI
PÚBLIC O INFRAESTRUCTURES (AMB UN VEC MÀXIM PER CADA CONTRACTACIÓ
BASADA DE FINS A 60.000 EUROS IVA EXCLOS) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE que encarregui BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
S.A. (en endavant, BIMSA), durant la vigència del mateix en els termes que es descriuen en el
Plec de condicions particulars i plec de prescripcions tècniques.
La signatura del present acord marc no comporta cap tipus d’obligació per BIMSA de celebrar un
número mínim o determinat de contractes basats, no donant lloc al contractista a percebre cap
tipus d’indemnització per aquest concepte.
2.- L’execució dels contractes basats es realitzarà sota la supervisió de BIMSA, d’acord amb les
especificacions que s’indiquin al contracte basats i en els termes establerts al present acord marc,
així com a la documentació que s’adjunta.
3.- El present acord marc - tant el Plec de condicions particulars i documentació que s’indica al
mateix (I), com les clàusules dels contractes basats(II) - i la documentació que s’adjunta revesteix
caràcter contractual, manifestant el contractista en relació a la mateixa que la coneix, accepta i
s’obliga a complir-la íntegrament.
4.- Amb aquesta finalitat, s’inclou com a part integrant del present acord marc la següent
documentació:
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-

Plec de clàusules administratives particulars i annexes, com Annex núm. 1 .

-

Plec de prescripcions tècniques per la redacció de projectes d’infraestructures,
com Annex núm. 2

-

Protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres ordinaris
d’infraestructures i/o element d’urbanització, conservació i millora, i projectes
d’urbanització, com Annex núm. 3

-

Plec de Prescripcions Tècniques com Annex núm. 4

De la documentació que s’acaba d’indicar com definitòria del present acord marc, manifesten les
partes posseir-ne còpia exacta, sent la mateixa signada per ambdues parts i passant, en
conseqüència, a formar part integrant del present acord marc.
5.- Cada contractació basada es formalitzarà mitjançant la documentació que es defineix en el
Plec de clàusules particulars.
6.- Les estipulacions de l’Acord Marc regiran totes les prestacions realitzades durant el termini de
vigència del mateix.
2.- PREU
El preu es determinarà en la documentació del contracte basat que en cada cas es formalitzi.
3.- TERMINI
L’acord marc tindrà una durada d’ UN ANY a comptar des de la data de formalització del mateix,
essent prorrogable de conformitat amb el que s`indica en el Plec de clàusules particulars per un
any més, prèvia resolució de l’òrgan de contractació.
4.- CELEBRACIÓ DELS CONTRACTES BASATS
Únicament es podran formalitzar contractes basats en el present acord marc entre BIMSA i les
empreses adjudicatàries del mateix.
Per a la contractació basada es seguirà el procediment establert al Plec de clàusules
administratives particulars que correspongui en cada cas.
5.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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El responsable del contracte nomenat com a responsable objecte del present acord marc serà el
Sr./Sra. ............................, que serà l’interlocutor vàlid davant BIMSA. Així mateix, es compromet
davant BIMSA a notificar, amb caràcter previ, qualsevol canvi d’aquesta persona.
6.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Els contractes basats del present acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix en el
present acord, el Plec de clàusules particulars, el Plec de prescripcions Tècniques els encàrrecs i
els corresponents projectes i prescripcions tècniques facilitats per BIMSA, i d’acord amb les
instruccions que BIMSA.
7.- MODIFICACIONS DELS CONTRACTES BASATS
1.- Els contractes basats podran ser objecte de modificació en els supòsits contemplats al Plec de
condicions particulars i seguint el procediment allí establert.
2.- El contractista s’obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes,
insuficiències tècniques, errors, incorreccions o males execucions, omissions i infraccions de
preceptes legals o reglamentaris, en el termini que li fixi BIMSA. Si transcorregut aquest termini les
deficiències no haguessin estat corregides, BIMSA podrà optar per rescindir el present Contracte
aplicant al contractista els corresponents danys i perjudicis causats a BIMSA amb confiscació de
la garantia, o per resoldre les esmentades deficiències carregant al contractista els corresponents
costos, danys i perjudicis d’aquesta actuació, comprometent-se el contractista des d’ara i per
llavors, a fer-se càrrec dels mateixos.
8.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ
1.- El present acord marc queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola.
2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present acord marc, essent les
despeses a càrrec de qui ho demani.
3.- Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present acord
marc, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil 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, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapçalament.
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA

L’ADJUDICATARI
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