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CONTRACTE DE SERVEIS 
 

Assessorament jurídic en matèria de contractació pública, dret 
administratiu, responsabilitat patrimonial, dret mediambiental i, 
assistència i direcció lletrada en procediments  contenciosos-

administratius a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU i a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
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A Barcelona, a ................... 

 

 

REUNITS 

 

D'una part el Sr. ..........................., major d'edat, ........., ......, amb domicili professional a 
Barcelona, carrer dels Vergós 36-42, provist de D.N.I. núm. ................ 

 

I d’altra el Sr. ................... 

 

INTERVENEN 

 

El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU" (en endavant, Infraestructures.cat), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós 36-42, N.I.F. núm. A-59377135, inscrita en el Registre Mercantil de 
Barcelona al Tom 42711, foli 197, full núm. B-4336, inscripció 146. El Sr. .................. actua en la 
seva condició de Director de .................. de la Companyia i en ús de les facultats que resulten de 
l'escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. .............................., a 
.............................. de....., sota el núm. ............. de protocol. 

 

El segon en nom i representació de ........................................ (en endavant "el Contractista") 

.........................................................................................................................................................  

 

EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 
1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol.  Infraestructures.cat es regeix per la 
Disposició Addicional 29a de la Llei 9/1990 de 16 de maig, la disposició addicional 25a de la Llei 
14/1996 de 29 de juliol, la Llei de Societats Anònimes, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de 
l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i 
qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
L’objecte social d’Infraestructures.cat és projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i 
explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat de Catalunya promogui, 
participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. 
 
Infraestructures.cat actua per encàrrec del Govern, en nom propi i per compte propi, o en nom 
propi i per compte de la Generalitat de Catalunya o de les dites terceres persones. 
 
II.- Infraestructures.cat, ha convocat una licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis 
d’assessorament jurídic en matèria de contractació pública, dret administratiu, responsabilitat 
patrimonial, dret mediambiental  i, assistència i direcció lletrada en procediments contenciosos-
administratius a Infraestructures.cat i a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) 
publicant el corresponent anunci de convocatòria en el perfil d’Infraestructures.cat 
(www.infraestructures.gencat.cat).  
 
III.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, en reunió celebrada el dia ....................., 
aprovà la classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades amb baixa 
anormal, resultant com a millor oferta la presentada per  ................... 
 

http://www.infraestructures.gencat.cat/
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IV.- Per resolució de  …………………   de data   …… , el contracte de serveis esmenat fou 
adjudicat a .............................  prèvia acreditació de les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari i 
constituïda la garantia definitiva, exigides en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació. La 
garantia definitiva ha quedat dipositada a disposició d’Infraestructures.cat als efectes previstos en 
l’esmentat Plec. 
  
V.- L’Adjudicatari ha acreditat davant Infraestructures.cat, la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte, i ha presentat 
l’assegurança de responsabilitat civil exigida en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació. 
 
VII.- Les parts procedeixen a la formalització del contracte de serveis  abans esmentat, subjecte a 
les següents: 
 
 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part i de l’altra .............................., assumit la integritat dels drets i 
obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte de serveis d’assessorament 
jurídic en matèria de contractació pública, dret administratiu, responsabilitat patrimonial, dret 
mediambiental  i, assistència i direcció lletrada en procediments contenciosos-administratius a 
Infraestructures.cat i a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), amb estricta 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives de la licitació i al Plec de Prescripcions tècniques 
particulars de la licitació. 
 
S’annexen com a documents contractuals els següents: 
 

a) El Plec de Clàusules Administratives  de la licitació, com annex núm. 1. 
 

b) El Plec de prescripcions tècniques particulars, com annex núm. 2. 
 

c) L’oferta presentada per l’Adjudicatari, com annex núm. 3. 
 

d) Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 4 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant 
part integrant del Contracte. 
 
L’Adjudicatari presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte i 
que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues parts. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació continguda en el 
sobre núm. 2 i del sobre núm. 3 presentada per l’Adjudicatari per participar a la licitació convocada 
per a l’adjudicació del contracte de serveis, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o 
contradictòria amb aquest contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la 
definició de l’objecte contractual i de les obligacions de l’Adjudicatari.  
 
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 llur numeració. 
 
1.2.- L’Adjudicatari 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 contractuals, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà al Responsable 
del contracte, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
 
2.- PREU 
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2.1.- El preu estimat inicial del contracte, es fixa en la quantitat de …………… Euros (......... en 
lletres ........... Euros), al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment 
l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu del contracte no és fix, total i alçat, essent el seu preu final el 
que resulti d’aplicar als treballs efectivament realitzats durant la durada del contracte els preus 
unitaris detallats als apartats A.1 i A.2 de l’Apartat 2.1 del Quadre de característiques del Plec de 
Clàusules Administratives, un cop aplicat el percentatge de baixa ofertat per l’Adjudicatari, detallat 
a l’annex núm 3. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu del contracte no és fix, total i alçat, essent el seu preu final el 
que resulti d’aplicar als treballs efectivament realitzats durant la durada del contracte els preus 
unitaris detallats a l’annex núm. 3. 
 
Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió 
de preus.  
 
2.2.- L’Adjudicatari no tindrà dret a cap tipus d’indemnització o compensació en cas que el volum 
de prestacions no arribi al preu estimat inicial del contracte per aquest servei. 
 

3.- TERMINI 

3.1.- El termini inicial del contracte és de 12 mesos, sense perjudici de la conclusió dels 
procediments judicials assignats durant el termini inicial del contracte o la seva pròrroga en el seu 
cas. 

3.2.- El termini del present contracte podrà ser prorrogat fins a 12 mesos més. L’Adjudicatari, amb 
una antelació mínima de 3 mesos respecte a l’expiració del termini del contracte, haurà de 
comunicar a Infraestructures.cat la seva disponibilitat a acceptar una pròrroga del contracte. 
Infraestructures.cat li notificarà per escrit la decisió de prorrogar o no el contracte. 
 
 
4.- DESIGNACIÓ DEL SUPERVISOR-COORDINADOR DE L’EQUIP DE TREBALL. 
 

Queda nomenat com a representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les 

obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 

esmentat, el, Sr. ………………… qui actuarà com a Supervisor/Coordinador de l’Equip de treball 

assignat al contracte..   
 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst en la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives es nomena com a 
responsable del Contracte al Sr/Sra.  …………... 
 
Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
contracte i als efectes d’exercir les funcions previstes en l’Acord del Govern de la Generalitat de 9 
de desembre de 2009,  és l’Assessoria Jurídica, representada per el/la Sr/Sra. ……………….. qui 
será l’encarregat d’emetre l’informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als 
diferents aspectes de l’execució del contracte. 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura 
electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització 
del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 
correspongui és la que consta en l’encapçalament del present document, amb independència de la 
data de formalització de la signatura electrònica. 
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  Signat :___________________ Signat : ___________________ 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


