Generalitat de Catalunya
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, la senyora Imma Mas Ciuró, que actua en nom i representació de l’empresa
Comercial de Industrias Reunidas, SA, amb NIF A08973380, segons escriptura pública
autoritzada pel notari senyor Enric Costa Pagès, el 16 de gener de 2004, sota el número 117
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 Comercial de Industrias Reunidas, SA els lots 1 (Mobiliari lloc operatiu), 3
(Armaris metàl·lics) i 9 (Mobiliari de vestuari) 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 Comercial de Industrias Reunidas, SA, en compliment del que disposen
les clàusules vint-i-tresena 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 les corresponents
garanties definitives per import de 4.730,58; 539,15; i 790,42 euros (documents 197.294;
197.295; i 197.296), segons resguards de la Caixa General de Dipòsits de 25 de setembre
de 2019, que consten en l’annex núm. 1 d’aquest document contractual.

ESTIPULACIONS
Primera.- L'empresa Comercial de Industrias Reunidas, 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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Taules / Taula lloc operatiu,
160x80 cm, Tauler d'aglomerat
acabat en laminat de mitja
densitat (melamina) a dues
cares, Estructura i potes
metàl·liques rectes. Amb passa
cables i canal d'electrificació.
Amb faldó metàl·lic
Taules / Taula lloc operatiu,
160x80 cm, Tauler d'aglomerat
acabat en laminat de mitja
densitat (melamina) a dues
cares, Estructura i potes
metàl·liques rectes. Amb passa
cables i canal d'electrificació.
Amb faldó metàl·lic
Taules / Taula lloc operatiu,
160x80 cm, Tauler d'aglomerat
acabat en laminat de mitja
densitat (melamina) a dues
cares, Estructura i potes
metàl·liques rectes. Amb passa
cables i canal d'electrificació.
Amb faldó metàl·lic
Taules / Taula lloc operatiu,
160x80 cm i 90 cm d'alçada,
Tauler d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat
(melamina) a dues cares,
Estructura i potes metàl·liques
rectes. Sense faldó
Taules / Taula lloc operatiu,
180x80 cm, Tauler d'aglomerat
acabat en laminat de mitja
densitat (melamina) a dues
cares, Estructura i potes
metàl·liques rectes. Amb passa
cables i canal d'electrificació.
Amb faldó metàl·lic
Taules / Taula lloc operatiu,
180x80 cm, Tauler d'aglomerat
acabat en laminat de mitja
densitat (melamina) a dues
cares, Estructura i potes de
marc tancat metàl·liques. Amb
passa cables i canal
d'electrificació. Amb faldó de
melamina (*)
Taules / Taula lloc operatiu,
240x120 cm, Tauler
d'aglomerat acabat en laminat
de mitja densitat (melamina) a
dues cares, Estructura i potes
metàl·liques rectes. Amb passa
cables i canal d'electrificació.
Sense faldó
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39122100-4-203-130-302
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39122100-4-203-160-401

Taules / Taula lloc operatiu de
reunions, 250x120 cm, Tauler
d'aglomerat acabat en laminat
de mitja densitat (melamina) a
dues cares, Estructura i potes
metàl·liques rectes. Sense
faldó
Armaris / Armari lloc operatiu,
72x80x45 cm, Amb portes
batents d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat
(melamina), 1 prestatge,
Estructura metàl·lica, laterals i
bases de doble estructura
d'acer, sostre i part posterior
estampat amb tractament
anticorrosiu
Armaris / Armari lloc operatiu
130x80x45cm, Part superior
sense portes amb dos
prestatges (una blada). Part
inferior amb dues portes
batents i dos prestatges (1
balda). Acabats en aglomerat
amb laminat de mitja densitat
(melamina), Estructura
metàl·lica, laterals i bases de
doble estructura d'acer, sostre i
part posterior estampat amb
tractament anticorrosiu
Armaris / Armari lloc operatiu,
140x80x45 cm, Amb portes
batents d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat
(melamina), 3 prestatges (2
baldes), amb guies per
col·locar carpetes penjants,
Estructura metàl·lica, laterals i
bases de doble estructura
d'acer, sostre i part posterior
estampat tractament amb
anticorrosiu. Sostre tapa
embellidora
Armaris / Armari lloc operatiu,
160x80x45 cm, Amb portes
batents d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat
(melamina), 4 prestatges,
Estructura metàl·lica, laterals i
base de doble estructura
d'acer, sostre i part posterior
estampat amb tractament
anticorrosiu
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Armaris / Armari lloc operatiu,
160x80x45 cm, Amb portes
batents d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat
(melamina), 4 prestatges,
Estructura metàl·lica, laterals i
base de doble estructura
d'acer, sostre i part posterior
estampat amb tractament
anticorrosiu
Armaris / Armari lloc operatiu,
200x80x45 cm, Amb portes
batents d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat
(melamina), 5 prestatges
metàl·lics amb guies per
col·locar carpetes penjants,
Estructura metàl·lica, laterals i
bases de doble estructura
d'acer, sostre i part posterior
estampat amb tractament
anticorrosiu
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x70 cm, 3
calaixos. Sistema de tancament
de seguretat i antibolcada,
Estructura metàl·lica. Tapa i
frontis dels calaixos
d'aglomerat acabat en laminat
de mitja densitat. Amb rodes
frenables.
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x70 cm, 3
calaixos. Sistema de tancament
de seguretat i antibolcada,
Estructura metàl·lica. Calaixos i
frontals metàl·lics. Amb rodes
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x70 cm, 3
calaixos. Sistema de tancament
de seguretat i antibolcada,
Estructura metàl·lica. Calaixos i
frontals metàl·lics. Amb rodes
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x60 cm, 3
calaixos. Sistema de tancament
de seguretat i antibolcada,
Estructura metàl·lica. Tapa i
frontis dels calaixos
d'aglomerat acabat en laminat
de mitja densitat. Amb rodes
frenables
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Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x60 cm, 3
calaixos. Sistema de tancament
de seguretat i antibolcada,
Estructura metàl·lica. Tapa i
frontis dels calaixos
d'aglomerat acabat en laminat
de mitja densitat. Amb rodes
frenables
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x60 cm, 3
calaixos. Sistema de tancament
de seguretat i antibolcada,
Estructura metàl·lica. Tapa i
frontis dels calaixos
d'aglomerat acabat en laminat
de mitja densitat. Amb rodes
frenables (*)
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x60 cm, 3
calaixos. Sistema de tancament
de seguretat i antibolcada,
Estructura metàl·lica. Tapa i
frontis dels calaixos
d'aglomerat acabat en laminat
de mitja densitat. Amb rodes
frenables
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x60 cm, 2
calaixos. El calaix superior amb
safata portallapis i l'inferior
haurà de ser arxivador per
carpetes penjants. Sistema de
tancament de seguretat i
antibolcada, Estructura
metàl·lica. Tapa i frontis dels
calaixos d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat. Amb
rodes frenables
Sistemes d'arxiu / Buc d'oficina
lloc operatiu, 42x60x60 cm, 2
calaixos. El calaix superior amb
safata portallapis i l'inferior
haurà de ser arxivador per
carpetes penjants. Sistema de
tancament de seguretat i
antibolcada, Estructura
metàl·lica. Tapa i frontis dels
calaixos d'aglomerat acabat en
laminat de mitja densitat. Amb
rodes frenables
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aproximadament, Amb peus i
una porta. Amb clau., -

IT04

39151000-5-180-003-200

Mobiliari divers / Armari per a
vestuari metàl·lic, mòdul inicial,
180x40x50 cm
aproximadament, Amb sostre
inclinat, 2 prestatges interiors,
barra penjador. Tancament
amb cadenat, -

Santa
Coloma de
Gramenet
Un lloc dels
indicats a la
relació de
l'Annex
núm. 1 del
PCAP

60

105,27

La garantia tècnica oferta, com a millora, per a cadascun dels articles en l’adjudicació de
l’Acord marc de referència és de 10 anys en els articles del Lot 9.
Segona.- Els imports màxims d’aquest contracte són els que s’estableixen a continuació, en
funció dels preus unitaris establerts en la proposta econòmica de l’empresa Comercial de
Industrias Reunidas, SA que s’indiquen en la clàusula anterior.
Aquests imports màxims s’exhauriran o no en funció del mobiliari efectivament subministrat,
d’acord amb el que es preveu a la clàusula 5.4 del Plec de clàusules administratives
particulars de la present licitació.
Lot 1. Mobiliari lloc operatiu: 114.480,07 € (94.611,63 més 19.868,44 d’IVA).
Lot 3. Armaris metàl·lics: 13.047,42 € (10.782,99 més 2.264,43 d’IVA).
Lot 9. Mobiliari de vestuari: 19.128,27 € (15.808,49 més 3.319,78 d’IVA).
Tercera.- L'empresa Comercial de Industrias Reunidas, SA s'obliga a fer els lliuraments dels
referits béns mobles en els llocs de lliurament citats en l’annex 1 del Plec de clàusules
administratives 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 Comercial de Industrias Reunidas, 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.
Departament d’Interior, Direcció General de la Policia (IT04):
IT-2019-N115 (Lot 1) i
IT-2019-N118 (Lot 9)
Departament de Cultura:
CU-2019-N118
Departament de Cultura (Arxiu Històric Tarragona):
CU-2019-N119
Departament de Salut:
SA-2019-N62
Departament de Territori i Sostenibilitat:
PO-2019-N190
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
AG-2019-N108
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d’Obres (BE0113):
BE-2019-S1564 (Lot 9)
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei de Règim Interior (BE0116):
BE-2019-S1565 (Lot 1)

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.
La presidenta,

L’empresa,

Mercè
Signat digitalment
per Mercè Corretja
Corretja
Torrents - DNI
Torrents - DNI
(AUT)
(AUT)
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La data de validesa d’aquest document serà la que consti en la darrera signatura electrònica.

