DECRET
Promotor

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Objecte

Ampliació del termini d’execució i modificació del contracte
consistent en la fabricació i subministrament dels elements
expositius i execució del projecte de muntatge de l’exposició
“Decòrum. Vestir la casa per l’ocasió” del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil

Altres
serveis
Ref. Interna

14001 Servei de Contractació
3/2019

Referencia Diba: 2019/0019436

FETS
1.- Que per decret de la Direcció-Gerència del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de data 11 de novembre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, amb un únic criteri, del contracte
mixt consistent en la fabricació i subministrament dels elements expositius i execució
del projecte de muntatge de l’exposició “Decòrum. Vestir la casa per l’ocasió” al
Consorci de Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, així com el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
que havien de regir aquesta contractació promoguda pel Centre de Documentació i
Museu Tèxtil, (expedient núm.3/2019, referència Diba: 2019/0019436).

2.- Per decret de la Direcció-Gerència del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, de
data 10 de gener de 2020, es va adjudicar el contracte esmentat a l’empresa
CENTRAL DE PROJECTES MASSENS S.L. amb NIF. B62939715, i domicili al c) Joan
XXIII, 20 d’Esplugues de Llobregat que ha presentat una oferta de :
Per al lot 1:
Preu ofert Tipus % Import IVA Total
preu
IVA
ofert
(IVA
exclòs)
(IVA inclòs)
54.000 €

21

11.340 € 65.340 €

Per al lot 2:
Preu ofert Tipus % Import IVA Total
preu
IVA
ofert
(IVA
exclòs)
(IVA inclòs)
5.400 €

21

1.134 €

6.534 €

3.- Vist que es va formalitzar el corresponent contracte amb data 31 de gener de 2020
i que finalitzava el 3 d’abril de 2020.

4.- Vista la clàusula 1.1 dels Plecs de Clàusules Administratives que determina
l’objecte del contracte, defineix els lots que es configuren a l’expedient, el contingut del
qual és el següent:
Lot 1

Fabricació, subministrament, instal·lació i muntatge de les
estructures, tarimes, caixes, vitrines, taules i suports per objectes.
Subministrament i instal·lació dels elements audiovisuals lligats a
l’estructura i dels carrils d’il·luminació
Pintat de les parets

Lot 2

Producció, subministrament i instal·lació dels elements gràfics de
l’exposició

5.-. Vist que a la clàusula 2.4 del Plecs de Clàusules Administratives, s’establia, en
relació al pagament:
“1 El règim de pagament serà el següent per a cadascun dels lots:

LOT 1

Una vegada finalitzats el treballs corresponents als elements
del Lot 1, es presentarà una factura per l’import total del
preu d’adjudicació

LOT 2

Una vegada finalitzada la instal·lació de la totalitat dels
elements del Lot 2., es presentarà una factura per l’import
total del preu d’adjudicació.

El pagament es realitzarà pel CDMT en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP,
sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del
personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.”

6.- A la clàusula.1.5 dels Plecs de Clàusules Administratives, s’establia, en relació al
lliurament del material i la seva instal·lació a les dependències del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil els terminis següents:
LOT 1
Es podrà entrar a la sala d’exposicions a partir del 17 de febrer de 2020 i els treballs
s’hauran d’acabar abans del 20 de març de 2020 d’acord amb el terminis parcials
següents:
Muntatge a la sala:
a) Acabament dels treballs d’instal·lació de totes les estructures el 20 de març de
2020.
b) Acabament dels treballs de pintura a la data 6 de març de 2020
c) Acabament de la instal·lació del elements audiovisuals el 20 de març de 2020
LOT 2
Es podrà entrar a la sala d’exposicions a partir del 23 de març de 2020 i els treballs
s’hauran d’acabar abans del 3 d’abril de 2020 d’acord amb el terminis parcials
següents:
Muntatge a la sala:
a) Acabament dels treballs d’instal·lació dels elements gràfics el 3 d’abril de
2020
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos mesos a comptar des de
l’inici de la prestació objecte del contracte.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article
35.1.g) de la LCSP.
Quant a la pròrroga:
▪

El contracte no serà prorrogable”

7.- Davant la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació del virus Covid2019, a partir de 14 de març de 2020, l’execució dels contractes que no hagin quedat
suspesos poden haver incorregut en demora respecte dels terminis previstos en el
contracte, per causa no imputable al contractista i com a conseqüència de la situació
d’emergència sanitària i de les mesures adoptades per les autoritats i de la voluntat
d’empreses contractistes i subcontractistes d’evitar riscos per la salut dels propis
treballadors i minimitzar els riscos de contagi, tot això en els termes de l’article 34 del
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, modificat pel RDL 11/2020, de 31 de març.

8.- D’acord amb el precepte citat, en data 1 d’abril la Direcció- Gerència del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa va comunicar al contractista que es
manifestés sobre l’eventual demora en què hagués pogut incórrer en l’execució del
contracte, com a conseqüència de la situació excepcional relacionada amb la
pandèmia de COVID-19.

9.- El dia 2 d’abril el representant de l’empresa contractista va enviar la sol·licitud
d’ampliació del termini d’execució, tot justificant els requisits previstos en l’article 34 del
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, en els termes que consten en l’expedient.

10.- Avaluades les circumstàncies concurrents, es proposa autoritzar l’ampliació del
termini d’execució del contracte, d’acord amb l’informe emès en data 2 d’abril per la
Direcció-Gerència.

11.- Igualment, amb la conformitat del contractista, és necessari procedir a la
modificació contractual, en base a l’article 205.2 b) de la LCSP, amb la finalitat
d’establir la realització de pagaments parcials, que s’han de correspondre amb les
diferents tasques realitzades en l’execució del contracte al Lot 1 i que suposen la
modificació de la clàusula 2.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense
alterar la naturalesa global del contracte.

FONAMENTS DE DRET

1.- Atesa la data d’adjudicació d’aquesta contractació, és d’aplicació la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) de conformitat amb la DT 1ª de
la mateixa llei.

2.- L’article 205 de la LCSP estableix el següent:
“Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars:
prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials.
(…)“2.b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació
del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració
diligent no hauria pogut preveure.
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. “

3.- L’article 203.3 de la LCSP indica que les modificacions s’han de formalitzar de
conformitat amb el que disposa l’article 153 i que s’hauran de publicar d’acord amb
l’establert als articles 207 i 63.

4.- L’article 198.2 de la LCSP :
“El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a
compte o, en el cas de contractes de tracte successiu, mitjançant pagament en cada
un dels venciments que s’hagin estipulat. “

5.- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19 i pel qual s’aproven mesures adreçades a reforçar
la protecció de la salut pública i assegurar el funcionament dels serveis públics
essencials

6.- Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma així
com el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, que prorroga per segona vegada fins a 26
d’abril de 2020 l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.

7.- Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic social del Covid-19, entre les quals cal destacar les
contingudes a l’article 34 relatiu a les mesures en matèria de contractació pública.

8.- Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

9.- L’article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb caràcter supletori.

10.- D’acord amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la modificació
contractual proposada requereix un informe preceptiu de la Secretaria de la
Corporació.

11.- De conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional 3ª, apartat tres del Reial
decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificada parcialment pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març, la no tramitació d’aquest procediment causaria
un perjudici greu al interès del contractista que, d’una banda, ja ha realitzat una gran
part de la feina d’execució del contracte, ha hagut de fer front a les despeses de
producció i als proveïdors dels materials bàsics, així com al pagament del personal
encarregat de la feina, i, de l’altra la no modificació del règim de pagament per feines
fetes i material subministrat suposaria un greu perjudici econòmic al contractista
adjudicatari i posaria en risc la seva solvència i capacitat per finalitzar l’execució del
contracte .
Per tant, es proposa l’adopció de la resolució següent:

RESOLUCIÓ
Primer.- Acordar que s’exceptua la suspensió i per tant es disposa la incoació,
tramitació i resolució d’aquest procediment administratiu ja que en cas contrari
suposaria un perjudici greu pel contractista posant en perill la seva capacitat
econòmica i la seva solvència, que ha manifestat la seva conformitat amb la no

suspensió i un perjudici pel mateix contracte d’acord amb els motius que consten en la
part expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- AMPLIAR EL TERMINI D’EXECUCIÓ del contracte formalitzat amb l’empresa
CENTRAL DE PROJECTES MASSENS S.L. amb NIF. B62939715, consistent en la
fabricació i subministrament dels elements expositius i execució del projecte de
muntatge de l’exposició “Decòrum: vestir la casa per l’ocasió” , en base a les
previsions de l’article 34 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic social del Covid-19, amb efectes des
de la data en que el Consorci comuniqui al contractista que és possible la continuació
de l’execució del contracte i fins a tres mesos següents.

Tercer.- MODIFICAR el contracte formalitzat amb l’empresa CENTRAL DE
PROJECTES MASSENS S.L. amb NIF. B62939715, consistent en la fabricació i
subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge de
l’exposició “Decòrum: vestir la casa per l’ocasió” establint una nova clàusula 2.4 del
PCAP, que compte amb la conformitat del contractista referida la règim de pagament,
que preveu factures de prestació parcials, en els següents termes:
“2.4) Règim de pagament
El contractista presentarà factures d’acord amb el següent detall, per cadascun dels
lots:

Lot 1

Primera factura

Import de les feines corresponents a les estructures,
sostres, caixes, tarimes, vitrines i taules dels àmbits 1 a 8, i
dels subàmbits A, B i C i pintura de tota la sala.

Segona factura

Finalització dels elements que integren el Lot 1

Lot 2

Factura única

Una vegada finalitzada la instal·lació de la totalitat dels
elements del Lot 2., es presentarà una factura per l’import
total del preu d’adjudicació

El pagament es realitzarà pel CDMT en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP,
sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del
personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.”

Quart.- COMUNICAR a l’empresa contractista que, dins el termini dels 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, el seu
legal representat haurà de formalitzar el corresponent contracte.

Cinquè.-. NOTIFICAR la present resolució a les parts interessades i PUBLICAR la
modificació del contracte en el perfil de contractant.
El Cap administratiu,

Juan Martínez Corbalán

La Interventora delegada

Marta Gómez Acín

VISTA la proposta anterior i en funció de les atribucions que té assignades aquesta
Direcció-Gerència segons l’art.18.8 dels Estatuts del Consorci, RESOLC aprovar-la
La Directora-Gerent

Sílvia Carbonell Basté

