Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Expedient CU-2022-9
SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA DELS EDIFICIS DEL DEPARTAMENT DE
CULTURA PER A L’ANY 2022 LOT 2: GIRONA EDIFICIS
CONTRACTE

ADMINISTRATIU

REUNITS
D'una part, el senyor Jordi Foz i Dalmau, secretari General del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya;
I d'altra part, la senyora Núria Martinez Barderi amb NIF 77910053-Z;
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Departament de Cultura, en virtut de les facultats
que li confereix la resolució de 3 de febrer de 2021, de delegació de competències en
diversos òrgans del Departament i la segona, com a representant de la Fundació Privada
Drissa, amb NIF G-17588047, i domicili a 17005 Girona, al carrer Santander, 1, d'acord amb
la documentació que consta en l'expedient de contractació.
La senyora Núria Martinez Barderi declara que la fundació que representa que està al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que no es troba
incursa en cap de les prohibicions de contractar previstes per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
ANTECEDENTS
I.- En data 12.07.2021 la Intervenció Delegada va fiscalitzar l’expedient esmentat en
l’encapçalament per un import màxim de 81.560,10 €, IVA inclòs, amb càrrec als crèdits de la
posició CU0200D/210000100/1210/0000 del pressupost previst per al 2022 i sotmès a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte en l’exercici pressupostari del 2022.
II.- El Plec de clàusules administratives particulars i la despesa van ser aprovats per l’òrgan
de contractació en data 13.07.2021.
III.- En data 08.10.2021 es proposa com adjudicataris als licitadors següents:
 Lot 1: Gelim, SA
 Lot 2: Fundació Privada Drissa
 Lot 4: Fundació Privada Aspros
 Lot 5: Fundació Privada Aspros
IV.- En data 14.10.2021 l’òrgan de contractació ha resolt adjudicar el present contracte a la
Fundació Privada Drissa, amb NIF G-17588047.
Reconeixent-se mútuament capacitat per aquest acte subscriuen el present contracte que es
regirà per les següents:
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CLÀUSULES
PRIMERA.- Fundació Privada Drissa es compromet a l'execució del contracte pel servei de
manteniment de jardineria de dependències del Departament de Cultura per a l’any 2022 pel
que fa al lot 2 (Girona edificis) amb estricta subjecció a les condicions que es fixen en el
present contracte, al plec de clàusules administratives particulars, al plec de característiques
tècniques i a la seva oferta, documents que revesteixen tots ells caràcter contractual.
SEGONA.- La prestació efectiva del servei anirà des del dia 1 de gener de 2022 fins el dia 31
de desembre de 2022.
El contracte es podrà prorrogar per acord exprés d’ambdues parts abans de la finalització del
contracte inicial o de la pròrroga corresponent per a les anualitats 2023, 2004 i 2025.
S’estableix un termini de garantia d’1 mes a comptar des de la conformitat del contracte.
TERCERA.- L’import màxim del contracte en € IVA inclòs és el següent:
Descripció
Lot 2 Girona

Import
manteniment € IVA inclòs

Arbre/s de Nadal € IVA inclòs €

7.501,33

441,21

Els pagaments dels treballs objecte del contracte es realitzaran d’acord amb allò establert en
l’apartat J) del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
QUARTA.- En relació a les obligacions de l’adjudicatari i als supòsits de suspensió,
modificació i causes de resolució del contracte serà d’aplicació allò establert a les clàusules
16, 18, 19 i 20 respectivament del plec de clàusules administratives.
CINQUENA.- Corresponen a l'òrgan de contractació del Departament de Cultura les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i suspensió d'aquest contracte, en la forma
i les condicions que la legislació de contractes de l'Estat estableix per als de naturalesa
administrativa.
SISENA.-. D’acord amb l’article 62 LCSP el responsable del contracte serà el cap del Servei
d’Obres amb les funcions que figuren en el citat article. En el moment de la liquidació del
contracte, el responsable efectuarà l’informe d’avaluació final del contracte.
SETENA.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Perquè quedi constància d'aquests acords, signen aquest contracte.
Pel Departament de Cultura
Per Fundació Privada Drissa, la representant
El Secretari General
Per delegació
Resolució de 03.02.2021,
DOGC núm. 8336, de 8.2.2021

Jordi Foz i Dalmau
Núria Martinez Barderi
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