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EHRJ Exp. 2019/0019436

ANUNCI DE MODIFICACIÓ
Del Centre de Documentació i Museu Tèxtil pel qual es fa pública la modificació d'un
contracte mixt subministraments i serveis (exp. 2019/0019436)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/Centre de Documentació i Museu Tèxtil
b) Número d’identificació: 800084003
c) Domicili: c/ Londres, 55, 5a planta.
d) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08036
e) Codi NUTS: ES511
f) Telèfon: 934022564
g) Fax: 934020647
h) Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat
i) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
2. Codi CPV: 39154000-6
3. Codi NUTS: ES511
4. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Fabricació i subministrament dels elements expositius i
execució del projecte de muntatge de l’exposició “Decòrum: Vestir la casa per
l’ocasió”.
b) Descripció de la modificació: 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.
5. Increment del preu causat per la modificació: 0 euros.
6. Descripció de les circumstàncies que han fet necessària la modificació: 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
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en risc la seva solvència i capacitat per finalitzar l’execució del contracte
7. Data d’adjudicació del contracte: 10 de gener de 2020.
9. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
10. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Diputació de Barcelona.
b) Adreça: c/Londres, 55, 5ª planta, Barcelona.
c) Telèfon: 934022564
d) Fax: 934020647
e) Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat
f) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació.
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Maria Dolores Carmona Fernandez
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Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
069061a36fec4259b52a
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