GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos i Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest acte
en virtut de l’article 11 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències
per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris relacionats o
derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes públics.
D’altra part, el senyor Òscar Sanjuán Otero amb DNI núm. 38461967X en nom i representació
de l’empresa Tas Imatge i Comunicació, SL, amb NIF B60474251, domiciliada al carrer Sant
Vicenç Ferrer, 28, Cornellà de Llobregat, segons escriptura d’apoderament atorgada davant
la notari senyor Mario Romero García el dia 31 d’octubre de 2007 amb el seu número de
protocol 3.546.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per al subministrament i instal·lació d’elements per a la
senyalització dels espais de l’edifici del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya,
va ésser aprovat per resolució de 19 de febrer de 2021.
El contracte es divideix en dos lots:
Núm. lot

Descripció
Senyalització convencional

1
Senyalització COVID-19
2
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de les
aplicacions pressupostàries del Pressupost del Departament següents:
Lot 1
DD0301 D/210000100/1210
Lot 2
DD0301 D/210000190/1211.
La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 16 de febrer de 2021 per un valor estimat de
92.177,92 €, IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 25 de gener i 15 de març de 2021, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa Tas Imatge i Comunicació, SL es compromet al subministrament i instal·lació
d’elements per a la senyalització dels espais de l’edifici del Districte Administratiu de la
Generalitat de Catalunya, en relació amb els dos Lots:
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Núm. lot

Descripció
Senyalització convencional

1
Senyalització COVID-19
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2
L’objecte del contracte està inclòs en el Lot 22 – Senyalització- de l’Acord marc de
subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina (Exp. CCS 2017 1)
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002
del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes públics
(CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments
dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació corresponent a
l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV: 39200000-4 Complements de
mobiliari.
D’acord amb l’article 116 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) la
concreció de les condicions d’execució de l’objecte del contracte es determinen en el plec de
prescripcions tècniques que regeix per a aquesta contractació.
L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i, si s’escau, al quadre de
característiques que regeixen per a aquesta contractació.
SEGONA.- Preu del contracte.
El preu màxim per a aquest expedient és de 76.814,94 € (SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS
CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA exclòs que, un cop aplicat el
21% d’IVA corresponent, resulta un import de 92.946,08 €.
L’expedient s’adjudica a preus unitaris màxims . Els preus unitaris oferts per l’empresa
adjudicatària IVA exclòs són els següents:
Lot 1
Descripció
Preu ut.
(IVA exclòs)
Evacuació / Panell d'alumini extrusionat 15x15
53,53 €
Evacuació / Panell d'alumini extrusionat 15x20
59,20 €
Evacuació / Panell d'alumini extrusionat 25x25
70,82 €
Evacuació / Plànols VEA (29,7 x 42 cm). Emmarcat
64,98 €
metacrilat transparent + fixació 4 punts
Evacuació / Suport de planxa d'alumini d'1mm,
28,05 €
plegada en casos de voladís o penjada del sostre)
Retolació / Vinil de fundició (Senyalització interior,
9,87 €
adhesiu identificatiu)
Retolació / Vinil polimèric acrílic (Senyalització interior 38,98 €
i exterior, vinil glacé)
Retolació / Vinil polimèric fèrric (Adhesiu interior)
48,72 €
Altres / Imatge corpòria de placa de metacrilat mat
18,70 €
retolada amb vinil de tall
Altres / Lletres corpòries i logotips de PVC
18,70 €
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Altres / Panell Institucional en placa de vidre
emmarcada en llautó
Retolació / Text en xapa d'acer inoxidable de 2mm
setinat d’origen, tallat en làser positiu, preparada amb
adhesiu de doble cara
Retolació / Pictogrames fresats en positiu de fusta
contraxapada amb acabat pintat 15cm
Retolació / Rètol en placa d'alumini 2mm, pintada i
retolada amb fons d'adhesiu blanc imprès digitalment
amb laminat mat.
Lot 2
Descripció
Paviment / Punt indicador
Paviment / Conjunt número 2
Paviment / Canvis direcció
Paviment / Línia 1m
Paviment / Línia 2m
Paviment / Fletxes
Bancs / Punt indicador
Bancs / Conjunt número 2
Bancs / Fletxes
Bancs / Tira verda 2m
Bancs / Tira vermella 0,7m
Pictogrames / Utilitzar guants
Pictogrames / Portar mascareta per als
desplaçaments interiors
Pictogrames / Deixar la porta oberta
Pictogrames / Tapar abans de fer la descàrrega
Pictogrames / Rentar-se les mans amb gel
desinfectant
Pictogrames / Espai fora de servei
Pictogrames / Utilitzeu la paperera
Pictogrames / Lloc Disponible
Pictogrames / Lloc no disponible
Poms / Desinfectat - A desinfectar
Aforaments / Pack xifres 0-9
Aforaments / Base
Aforaments / Icones opcionals x3
Mampares / Informador sobre taules 180x70cm
Mampares / Mostradors alts 180x90cm
Mampares / Taules extres 100x90cm
Mampares / Safata metacril·lat
Mampares / Vertical conferenciant 100x200cm
Mampares / Sobretaula conferenciant 65x55cm
Mampares / Conjunt senyalística

367,72 €
30,07 €
16,04 €
30,07

Preu ut.
(IVA exclòs)
12,52 €
20,27 €
22,37 €
44,75 €
89,59 €
5,06 €
12,52 €
20,27 €
5,06 €
13,51 €
6,75 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
12,52 €
2,68 €
9,19 €
27,24 €
10,81 €
117,94 €
171,72 €
95,40 €
19,34 €
1.233,00 €
37,89 €
5,79 €

TERCERA.- Termini d’ execució i lloc de lliurament del subministrament.
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El termini d’execució del contracte és des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2021.
Els terminis per a cada comanda concreta seran: 23 dies naturals segons oferta de
l’adjudicatari.
Lloc de lliurament
El lloc de lliurament dels articles és a la seu del Districte Administratiu ubicat al carrer Alts
Forns 36-44 de Barcelona.
QUARTA.- Pròrroga i modificacions
Per aquest contracte no es contempla la possibilitat de pròrroga.
El contracte es podrà modificar a l’alça fins a un import màxim d’un 20% del preu del contracte,
quan les necessitats reals del servei fossin superiors a les estimades inicialment, d’acord amb la
disposició addicional trenta-quatrena del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUENA.- Control en l’execució.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableix en les seves clàusules i els plecs que
el regeixen i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista
l’òrgan de contractació.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte del contracte es duran a terme per
part del Servei de Gestió Integral dels Edificis.
Per a aquest expedient es designa com a responsable del contracte a la cap del Servei de
Gestió Integral dels Edificis, la qual portarà a terme les funcions següents:





Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracta. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als
diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament consignarà en aquest
informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules lingüístiques.

SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les obligacions d’utilització de la llengua
catalana establertes en la clàusula trenta-tresena del PCAP que regula l’acord marc.
SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte.
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210
i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
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L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el
contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se
li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani
un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia
per part de l’Administració.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execució establertes en la clàusula vint-i-tresena del PCAP.
VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte s’ha constituït a favor de la Generalitat de
Catalunya una garantia definitiva en la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de
la Generalitat de Catalunya, segons s’acredita mitjançant el resguard de dipòsit que consta a
l’expedient per un import total per lot de:
Lot 1: 923,83 €
Lot 2: 2.916,91 €
NOVENA.- Termini de garantia.
Segons oferta de l’adjudicatari el termini de la garantia total de tots els elements de
senyalització de llarga durada com de la seva instal·lació serà de dos anys i sis mesos. En
vinils interiors la garantia serà de quatre anys.
El període de garantia inclourà:
La substitució de l’equip quan presenti defectes de material o funcionament que
n’impedeixin el funcionament correcte
La reparació de les parts defectuoses
DESENA.- Revisió de preus.
En aplicació de l’establert a l’article 89 TRLCSP no procedeix establir la revisió de preus en
aquest expedient
ONZENA.-. Obligacions contractuals
Les establertes en el plec de clàusules administratives apartat L i clàusula 23a.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats així
com també de les conseqüències que es derivin per a l’Administració o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
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L’empresa adjudicatària podrà subcontractar el subministrament objecte del contracte amb els
requisits i condicions establerts en l’article 227.2 TRLCSP. Segons declaració responsable del
representant de l’adjudicatària l’empresa subcontractarà fins un màxim del 40% a l’empresa
Rètols Otesa, S.L. domiciliada al carrer Vall d'Aran núm. 27 de Cornellà de Llobregat,
Barcelona amb CIF B 61057204, del mateix grup empresarial.
CATORZENA.- Forma de pagament.
L’Administració abonarà el preu del contracte d’acord amb el que estableix l’article 216 del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre), modificat pel Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament
a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació i per la Llei 13/2014, de
14 de juliol, de transformació del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors.
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda efectuarà el pagament del preu
dels contractes basats de l’AM, en els termes previstos en la legislació de contractes del sector
públic. La facturació dels subministraments s’adequarà a allò que disposi la normativa vigent,
especialment pel que fa al registre i format de les factures, sens perjudici de les instruccions
que doni l’òrgan de contractació al respecte.
Els pagaments s’efectuaran per comanda realitzada i pels elements lliurats. Per tal que
l’Administració pugui fer efectiu el pagament, l’adjudicatari emetrà la factura corresponent, en
la qual reflectirà separadament l’IVA, especificant la descripció de l’objecte del contracte, els
elements subministrats, el preu unitari i els totals parcials.
Les factures seran conformades per la cap del Servei de Gestió Integral dels Edificis i aniran
acompanyades del certificat parcial o final de recepció de conformitat de l’objecte del
contracte. En la recepció haurà d’indicar-se expressament que s’ha complert amb les
obligacions especifiques relacionades amb el català.
La factura ha d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establerts al RD1691/2012, s’ha de
signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i ha d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació, ja que si no hi consta els registres
comptables de la Generalitat de Catalunya rebutjaran automàticament la factura.
Els contractistes que tinguin dret al cobrament davant de l’Administració, podran cedir el
mateix amb les condicions i requisits establerts a l’article 218 TRLCSP.
QUINZENA.- Despeses a càrrec del contractista.
Són a càrrec del contractista les despeses derivades de la formalització del contracte i dels
anuncis de licitació; les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents, o
qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; els impostos, taxes, compensacions
i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les disposicions vigents,
en la forma i quantia que aquestes assenyalin així com també qualsevol altra despesa
necessària per a la realització del contracte.
SETZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa Tas Imatge i Comunicació, SL presta la seva conformitat al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta
contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos núm. 1 i 2
a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa . se sotmet a:
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Al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), modificat per la Llei 14/2013, de
27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització i per la
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.



Al Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP) en allò
que no es trobi derogat pel TRLCSP o pel RD 817/2009, de 8 de maig.



Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.



A la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i
la seva normativa de desplegament; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya i la seva normativa de desplegament; Decret
96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; al Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya, i també al Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i
el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat.



A la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.



A la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014,
sobre la contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
DISSETENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució
de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data que consta a la
darrera signatura electrònica

Tas Imatge i Comunicació, SL

Secretari general

7
Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

Doc.original signat per:
38461967X OSCAR SANJUAN
23/03/2021,
Albert Castellanos Maduell
23/03/2021

EC 2021 143 TAS

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*048UX3PNY3LBSCJKK9EUUAJVST0L4NKR*
048UX3PNY3LBSCJKK9EUUAJVST0L4NKR

Data creació còpia:
24/03/2021 08:30:33
Data caducitat còpia:
24/03/2024 00:00:00
Pàgina 7 de 7

