Contracte
2020/9367. Contractació del Subministrament per al projecte museogràfic de
renovació del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, LOT 2: Subministrament
i muntatge de focus
Parts
D'una banda, Miquel Noguer i Planas, amb DNI núm. ***0652**, president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió constitutiva del Ple de la Corporació de data 4 de juliol de
2019.
I de l’altra, Laia Picas Comas, amb NIF núm. ***3232**, en qualitat de representant legal
de l’empresa CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, SL; amb NIF B62939715 i
domicili al carrer Joan XXIII, 20 nau d’Esplugues de Llobregat (Barcelona) (CP 08950).
Dóna fe d’aquest contracte Jordi Turón Serra, vicesecretari de la Diputació de Girona.
Miquel Noguer i Planas actua com a president de la Diputació de Girona, i en la seva
representació legal, d'acord amb el que estableix l'apartat b de l’article 34 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 90.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i expressament per a l'atorgament d'aquest acte, l’apartat 1 de
l'article 61 i l’11 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986.
Laia Picas Comas, actua en representació de l’empresa CENTRAL DE PROJECTES
MASSENS, SL; segons consta acreditat a l'expedient administratiu que empara la
present contractació.
Prèvia manifestació expressa de Laia Picas Comas, de la subsistència al seu favor de
les facultats de representació i la capacitat necessàries per a l’atorgament d’aquest
contracte per a obligar-se en nom de l'empresa CENTRAL DE PROJECTES MASSENS,
SL; els compareixents es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per
a atorgar aquest document i manifesten la seva voluntat de formalitzar el contracte de
subministrament per al projecte museogràfic de renovació del Museu d’Història de Sant
Feliu de Guíxols, LOT 2: Subministrament i muntatge de focus
Antecedents
Primer. El decret de presidència de data 16 de febrer de 2021 va aprovar l’inici de la
tramitació del contracte de subministrament per al projecte museogràfic de renovació
del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, LOT 2: Subministrament i muntatge de
focus.
Segon. El decret de presidència amb data 29 d’abril de 2021 va aprovar l’expedient de
contractació així com les condicions administratives particulars, les quals, juntament
amb el plec de clàusules administratives generals de subministraments, el plec de
prescripcions i condicions tècniques i els propis termes de la proposta de l’adjudicatari,
regeixen aquesta contractació.

Quart. El decret de presidència de data 9 d’agost de 2021 va resoldre adjudicar el
contracte de subministrament per al projecte museogràfic de renovació del Museu
d’Història de Sant Feliu de Guíxols, LOT 2: Subministrament i muntatge de focus a
l’empresa CENTRAL DE PROJECTES MASSENS, SL (NIF B62939715) per un import
total de 12.773,60 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 2.682,46 € en
concepte d’IVA, totalitzant l’import de 15.456,06 €
En el mateix decret es va autoritzar, de conformitat amb la petició de l’adjudicatari, la
constitució de la garantia definitiva, per un import de 638,68 € mitjançant la modalitat de
retenció de preu, per la qual cosa es descomptarà el 50 % de l’import en cada factura
presentada en conformitat fins a cobrir l’import de la garantia definitiva.
Cinquè. S’adjunta a aquest document, com a annex, còpia de la proposta econòmica
presentada per l’adjudicatari.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
contracte, d’acord amb els següents
Pactes
Primer. La Diputació de Girona, per mitjà del seu president, Miquel Noguer i Planas,
formalitza amb Laia Picas Comas en nom i representació de l’empresa CENTRAL DE
PROJECTES MASSENS, SL amb el NIF B62939715, el contracte de subministrament
per al projecte museogràfic de renovació del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
LOT 2: Subministrament i muntatge de focus, amb estricta subjecció al Plec de
condicions particulars, al Plec de prescripcions i condicions tècniques, i als termes de la
proposta de l’adjudicatari. En relació amb tots aquests documents, com a llei fonamental
del contracte, l’adjudicatari declara expressament que els coneix i que els accepta, i així
ho ratifica amb la signatura d’aquest document i de l’annex que s’hi adjunta.
Segon. L’empresa adjudicatària s’obliga a prestar els servei objecte del contracte
segons el que detalla la seva proposta i per un període de quatre (4) setmanes a partir
de l’endemà de la data de la signatura del contracte, per un import total de 12.773,60 €
(IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 2.682,46 € en concepte d’IVA,
totalitzant l’import de 15.456,06 €
Tercer. Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció i
de procediment establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
Quart. En cas d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al President la
signatura d’aquest contracte, el Vicepresident en funcions que hagi estat nomenat per
substituir-lo per resolució de presidència estarà facultat per la seva signatura, d’acord
amb el que disposa l’article 67 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens
Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986.

