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Núm. Expedient 2020 / 8757
Títol: Aprovar contracte de serveis Museu Història Sant Feliu de Guíxols
UACG: Compra Pública / 008
Data: 16/08/2021
JBB/ma

DECRET

Expedient de contractació:
1. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols pels serveis necessaris per l’adequació del Museu d’història de data 31
de maig de 2021.
2. Projecte executiu “Una societat Canviant” redactat per l’empresa Mostra
Comunicació, S.L
3. Certificat de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de data
5 de març de 2019, d’aprovació del conveni amb l’ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
4. Certificat de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de data
9 d’abril de 2019, d’aprovació del projecte museogràfic de l’exposició “una societat
canviant”
5. Certificat de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de data 1 de desembre
de 2020, d’aprovació de l’addenda al conveni museu d’història amb l’Aj. de Sant
Feliu de Guíxols
6. Certificat de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, de data
16 de febrer de 2021, d’aprovació de l’addenda al conveni museu d’història amb
l’Aj. de Sant Feliu de Guíxols.
7. Addenda del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols per l’adequació del Museu d’història de data 15 d’abril de
2021.
8. Document comptable RC núm 220190005486 de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols d’import 98.000,00 euros.
9. Document comptable RC núm 220199000271 de la Diputació de Girona d’import
1.307.446,58 euros
10. Decret d’inici de l’expedient de contractació pel servei de disseny gràfic i
comunicació i servei de muntatge del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols,
aprovat en data 20 de maig de 2021 i publicat al perfil del contractant el mateix dia.
11. Informe-proposta de contractació signat pel cap de Programes Europeus,
l’arquitecta responsable del contracte i la diputada de l’àrea, de data 2 de juliol de
2021.
12. Plec de clàusules administratives particulars de data 06/07/2021
13. Informe jurídic i de Secretaria en relació als Plecs de data 8 de juliol de 2021
14. Informe de fiscalització de sol·licitud de documentació de data 22/07/2021
15. Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació del servei de data
04/08/2021.
16. Informe jurídic i de Secretaria en relació als Plecs de data 05/08/2021
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Vist l’informe emès pel responsable del departament de Programes Europeus, de data
2 de juliol de 2021, en relació a la insuficiència de mitjans i que diu que: “La Diputació
de Girona no disposa en la seva plantilla d’efectius o professionals que puguin fer els
serveis que es volen licitar. Per aquest motiu es necessari iniciar un procediment obert
per tal de contractar amb empreses privades la contractació dels serveis que formen
part del projecte de renovació museogràfica del Museu d’Història de Sant Feliu de
Guíxols.”
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
RESOLC
Primer. Aprovar el Plec de Condicions Tècniques que ha de regir el contracte de
serveis de “Disseny gràfic i comunicació i servei de muntatge per al projecte de
renovació museogràfica del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols”, i que resta
incorporat a l’expedient.
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte de serveis de “Disseny gràfic i comunicació i servei de muntatge per al
projecte de renovació museogràfica del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols” i
que resta incorporat a l’expedient.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de “Disseny gràfic i comunicació
i servei de muntatge per al projecte de renovació museogràfica del Museu d’Història de
Sant Feliu de Guíxols” integrat pels documents que consten relacionats en la part
expositiva d’aquesta resolució.
Quart. Autoritzar la despesa següent:
Projecte de finançament afectat: 2019/3/UE/1/1
Any
Lot
Aplicació
2021
1 520 3330 22706
2021
2 520 3330 22706
TOTAL

Import (IVA inclòs)
16.335,00 €
12.374,67 €
28.709,67 €

Cinquè. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte de serveis de
“Disseny gràfic i comunicació i servei de muntatge per al projecte de renovació
museogràfica del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols” , com a contracte de
serveis, estant comprès l’objecte de la contractació en els supòsits definits en l’Art. 17
de la LCSP, tramitació que tindrà caràcter ordinari i amb procediment obert, d’acord
amb el que preveu l’art. 156, 157 i 158 de la LCSP.
Sisè. Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant de la Diputació de Girona,
d’acord amb l’article 117 de la LCSP.
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