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Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments

Exp. CCS 2017 1.S04/2019

REUNITS
D’una part, la senyora Mercè Corretja Torrens, directora general de Contractació Pública,
que obra en representació de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de
Catalunya, atesa la seva condició de presidenta de l’esmentat òrgan, d’acord amb l’article
7.3 del Decret 96/2001, de 20 de març, modificat per la disposició final primera del Decret
28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda i de conformitat amb el Decret 155/2016, de 2 de febrer.
D’altra part, el senyor Alfonso Llorente Chicharro, que actua en nom i representació de
l’empresa El Corte Inglés, SA, amb NIF A28017895, segons escriptura pública autoritzada
pel notari senyor Juan Aznar de la Haya, el 8 de juny de 2016, sota el número 1.419 del seu
protocol.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present document contractual, d’acord amb els següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- El 3 d’octubre de 2019, la Comissió Central de Subministraments va adjudicar a
l’empresa El Corte Inglés, SA el Lot 6 (Cadires de col·lectivitat en tèxtil o malla) de la
Contractació basada en l’Acord marc per a la contractació del subministrament i instal·lació
de mobiliari d’oficina (Exp. CCS 2017 1), amb destinació a diversos Departaments i entitats
destinatàries (Exp. CCS 2017 1.S04/2019).
Segon.- L’empresa El Corte Inglés, SA, en compliment del que disposen les clàusules vint-itresena de l’Acord marc per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari
d’oficina (Exp. CCS 2017 1) i tretzena del Plec de clàusules administratives particulars que
regula aquest contracte basat, ha constituït la corresponent garantia definitiva per import de
960,22 euros (document 197.373), segons resguard de la Caixa General de Dipòsits de 27
de setembre de 2019, que consta en l’annex núm. 1 d’aquest document contractual.

ESTIPULACIONS
Primera.- L'empresa El Corte Inglés, SA s'obliga a subministrar als departaments i entitats
indicats en cada quadre en un termini màxim de 20 dies a comptar des de la data de la
comanda, els següents articles:
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particulars de la contractació basada de referència, tal com estipulen les clàusules segona i
setzena. El termini d’execució d’aquest contracte serà des de la data de formalització del
present contracte fins al 31 de desembre de 2019.
Quarta.- L'empresa El Corte Inglés, SA restarà obligada a tramitar la factura en format
electrònic d'acord amb la normativa vigent.
En aquest sentit, les factures incorporaran els següents codis d’expedient, que constaran
obligatòriament en el model de comanda que efectuï cada unitat peticionària o centre gestor.
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament: 6880-2019-47
Agència Tributària de Catalunya:
A700-2019-N12
Departament d’Interior, Direcció General de la Policia (IT04):
IT-2019-N117
Departament de Cultura (Arxiu Històric Tarragona):
CU-2019-N119
Departament de Salut:
SA-2019-N62
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (AG06):
AG-2019-S111
Cinquena.- Aquest contracte s’ha d’executar amb subjecció al que estableixin les seves
estipulacions i els Plecs que el regulen, i d’acord amb les instruccions que per a la seva
interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació i, en el seu nom, els responsables
de seguiment de l’execució del contracte, tal i com preveu la clàusula dissetena del Plec de
referència.
Sisena.- En tot allò que no estigui estipulat expressament en el Plec tipus de clàusules
administratives particulars que regula la Contractació basada en l’Acord marc per a la
contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina (Exp. CCS 2017 1), amb
destinació a diversos Departaments i entitats destinatàries (Exp. CCS 2017 1.S04/2019) ni
en el seu Plec de prescripcions tècniques, que s’adjunten com annex núm. 2, l’empresa
sotasignada se sotmet a les normes establertes en el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i en el Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques. En particular, l’empresa se sotmet en totes
aquelles qüestions litigioses que sorgeixin sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte, a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, perquè així consti, es signa electrònicament aquest document contractual.
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