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CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT PER A LA IMPLEMENTACIÓ
DEL PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ DE L’ESPAI DUNAR DE
CASTELLDEFELS

D'una banda, la senyora Maria Miranda Cuervas, Alcaldessa-Presidenta accidental , de l'Il·lm.
Ajuntament de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la Pl. de l’Església, 1 de
Castelldefels (Barcelona), actuant en el seu nom i representació.
I d'una altra banda, el senyor Eudald Tomasa Garroset amb núm. de DNI
,
en
nom i representació de l'empresa PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSALS, SL, amb CIF núm.
B61261160 i domicili social al carrer de Pica d’Estats 19, 08272-SANT FRUITÓS DE BAGES en la
seva qualitat d’administrador únic, segons escriptura d’elevació a públics d’acords socials de
l’empresa atorgada davant del Notari del Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor Jaime
Bercovitz Rodríguez-Cano en data 3 d’abril de 2008 i número de protocol 951.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per
formalitzar el present contracte administratiu mixt, als efectes del que manifesten els següents

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- En data 25 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va APROVAR l’expedient de contractació
per a la implementació del projecte de museïtzació de l’espai dunar de Castelldefels.
II.- Aquesta aprovació també va implicar l’aprovació de la despesa respecte de l’any 2019,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import màxim de 170.247 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.9200.62200 INV_APT_0239, en la qual hi
ha crèdit adequat i suficient segons s’acredita amb la certificació incorporada a l’expedient.
III.- En data 21 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va ADJUDICAR l’esmentat
contracte a l’empresa PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSALS, SL.
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Primera.- Aquest contracte mixt té per objecte la implementació del projecte de museïtzació de
l’espai dunar de Castelldefels.
L’Ajuntament de Castelldefels té la voluntat d’impulsar el projecte de museïtzació per convertir
una part de l’actual local del Centre d’informació turístic de la platja Lluminetes en un Centre
d’interpretació dels ecosistemes dunars.
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Una de les fites d’aquest projecte és que el centre esdevingui un reclam important pel municipi,
no només per a la preservació de les platges, les dunes i l’ecosistema de fauna i flora, sinó
també com a icona de la representació simbòlica de la identitat local.
El projecte de museïtzació de l’espai dunar de Castelldefels va ser aprovat inicialment en la
Junta de Govern Local del dia 13 de desembre de 2018 i definitivament en data 6 de març de
2019.
Segona.- El senyor Eudald Tomasa Garroset, en representació de l’empresa PRODUCCIONS
CULTURALS TRANSVERSALS, SL, es compromet a la realització del contracte amb estricta
subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al projecte de museïtzació de l’espai
dunar de Castelldefels, a la memòria tècnica valorada com a criteri subjecte a judici de valor i a
l’oferta presentada; s’adjunta un exemplar de cadascun d’aquests documents.
Tercera.- El preu de l’adjudicació del contracte es fixa en 126.630,00 euros, IVA exclòs.
Quarta.- PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSALS, SL es compromet a:
-

Ampliar el termini de garantia de dos anys a un total de quatre anys de garantia.
Que els materials de fusta emprats tinguin la certificació PEFC o FSC.

Cinquena.- El contracte entrarà en vigor en data 9 de gener de 2020 i tindrà un termini
d’execució de 5 mesos sense possibilitat de pròrroga.
Sisena.- Per respondre del compliment d’aquest contracte, es constituirà a favor d’aquesta
Administració Local, una garantia definitiva mitjançant retenció en el preu per import de
6.331,50 euros, segons declaració responsable de l’empresa. L’import total d’aquesta serà
retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per
cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu
en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
Sisena.- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat per l’empresa
adjudicatària:
. Qualsevol modificació del número de compte IBAN haurà de
ser notificat per l’empresa contractista a través del seu representant legal. En cas contrari, es
continuaran abonant les factures al número de compte IBAN que consta en el present
contracte.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe,
per mi, la Secretària.
L’Alcaldessa-Presidenta,

L’empresa contractista,

La Secretària General,

