Exp: 3/2019
Ref. Diba: 2019/0019436

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” DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL
DE TERRASSA
INTERVENEN
D’una part, la Sra. Sílvia Carbonell Basté, NIF núm.
, Directora- gerent,
del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb CIF número P
580037C i domicili al carrer Salmerón, 25, de Terrassa, d’acord amb les facultats que
li atorga l’article 18.8 dels estatuts vigents de l‘esmentat Consorci. Igualment, intervé
el secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides
pel decret de la Presidència núm.7233, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de
17 de juliol de 2018, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i)
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
I de l’altra l’empresa CENTRAL DE PROJECTES MASSENS S.L. amb NIF.
B62939715, i domicili al c) Joan XXIII, 20 d’Esplugues de Llobregat, representada
per la Sra. Laia Picas Comas, amb NIF núm.
, en qualitat
d’Administradora , segons escriptura pública autoritzada davant de notari Catalina
Nadal Rei de data 26.07.2002 i amb número de protocol 1645, segons consta
acreditat al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
de data 29/05/2019.
Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest
acte i,

MANIFESTEN
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), i que es va desglossar en els lots següents:
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

El pressupost de licitació aprovat era de seixanta cinc mil vuit-cents nou euros
amb vint-i-sis cèntims (65.809,26) €, IVA exclòs, més el 21 % d’IVA, per un import
de 13.819,94 €, d’acord amb el següent detall:
Concepte

Pressupost IVA
exclòs

21 % IVA

Total
pressupost
IVA inclòs

Lot 1

59.585,26 €

12.512,90 €

72.098,16 €

Lot 2

6.224,00 €

1.307,04 €

7.531,04 €

65.809,26 €

13.819.94 €

79.629,20 €

TOTAL

Aquesta contractació es va realitzar mitjançant tramitació ordinària, procediment
obert simplificat amb un únic criteri d’adjudicació, no subjecte a regulació
harmonitzada i no susceptible de recurs especial.
2. Que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article
150 i 159.4 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte i que
l’empresa ha constituït la garantia definitiva, de 2.970 € corresponent al 5% de
l'import d'adjudicació, mitjançant transferència de l’entitat Caixa Bank, segons
consta en el rebut acreditatiu que correspon a l’assentament núm.320190000701

3. Que 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 €

A la vista dels antecedents, d’acord amb el que disposa l’article 153 de la LCSP,
ambdues parts, en la condició en què respectivament intervenen, formalitzen
aquest contracte, que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- El Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb NIF, P580037C i
l’empresa CENTRAL DE PROJECTES MASSENS S.L. amb NIF. B62939715,
ambdues degudament representades pels sotasignats formalitzen el 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 Centre de Documentació i Museu Tèxtil , dividit en els següent lots:
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
I
Lot 2
Producció, subministrament i instal·lació dels elements gràfics de l’exposició.

En els termes següents:
1-Preu del contracte
El preu del contracte d’acord amb la seva oferta és:( Lot 1- 65.340 € IVA inclòs + Lot
2- 6.534 € IVA inclòs) un import total de setanta-un mil vuit-cents setanta-quatre
euros, 71.874 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
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 €

2. Terminis de lliurament i vigència:
El contractista haurà de realitzar el lliurament de l’objecte de contracte en 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.
Es considerarà data d’inici de la prestació objecte del contracte, el 03 de febrer de
2020, i la seva vigència, de dos mesos, haurà de finalitzar, el 03 d’abril de 2020, data
en la qual tindran que estar acabades totes les tasques.
Quant a la pròrroga:
El contracte no serà prorrogable.
3.- Les condicions de pagament, de recepció, lliurament o admissió de les
prestació així com l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’abonarà el
preu, la modificació i causes de resolució contractual i resta de prescripcions,
són les fixades a aquests efectes en els respectius Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
d’aquest contracte i de conformitat amb l’oferta presentada que resta a
l’expedient.
SEGONA.- El règim jurídic del contracte, que el contractista declara conèixer,
està integrat pel Plec de clàusules Administratives Particulars, el Plec de
Prescripcions Tècniques, aprovats a l’efecte, per l’oferta presentada per
l’empresa adjudicatària, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de
Clàusules Administratives Generals del Consorci del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil, aprovats per dictamen del Consell General del Consorci de data
06 d’octubre de 2014 i publicat en el BOPB de 20 d’octubre de 2014 en allò que
no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal
aplicable.
TERCERA- Ambdues parts s’obliguen al compliment, durant tot el període
d’execució del contracte dels drets i obligacions que se’n desprenen. Igualment,
l’entitat contractista s’obliga al compliment de tot d’allò que disposa la legislació
laboral en tots els seus aspectes inclosos els de Previsió, Seguretat i Higiene en
el Treball i Seguretat Social, així com a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals.
QUARTA. Les notificacions, comunicacions, requeriments i tràmits derivats del
present contracte s’enviaran per mitjans electrònics a les persones autoritzades
i adreces electròniques professionals indicades pel contractista en la declaració
responsable. Cas que aquestes adreces quedessin en desús el contractista
haurà de comunicar dita circumstància per escrit al Centre de Documentació i
Museu Tèxtil.

CINQUENA El contractista renuncia a tot fur o privilegi, i es sotmet al Tribunals
del domicili d’aquest Centre, competents per conèixer les qüestions que
concorrin, relatives a la interpretació, compliment o resolució del contracte
I en prova de conformitat, les parts contractants signen electrònicament el
present contracte.

Sra. Sílvia Carbonell Basté
Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Juan Pedro Robles Pérez
Secretari delegat del Consorci
del Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Sra Laia Picas Comas
Central de Projectes Massens S.L.

