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CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBIL IARI I EQUIPAMENTS 

DELS ESPAIS EDIFICATS DEL PRIMER RECINTE AL CASTELL  DE MONTJUÏC 
(ACTUACIÓ B) DE BARCELONA. LOT 1 A 3 

 
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS  

  
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: OBERT  

  
Codi de 
contracte 

114.1619.001 
Lots 1 a 3  

 Descripció CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ 
DE MOBILIARI I EQUIPAMENTS DELS ESPAIS 
EDIFICATS DEL PRIMER RECINTE AL CASTELL DE 
MONTJUÏC (ACTUACIÓ B) DE BARCELONA. LOT 1 A 3 

 contracte 
       
    Codi CPV (en cas de 

publicitat comunitària) 
39110000; 39120000; 39220000; 
39315000; 39313000; 39314000; 
32320000; 32321300 
 

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

 
1.1. L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars és l’establiment de les 
condicions que regiran l'adjudicació, per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES 
MUNICIPALS, SA, (en endavant, BIMSA) del CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 
COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENTS DELS ESPAIS EDIFICATS DEL PRIMER 
RECINTE AL CASTELL DE MONTJUÏC (ACTUACIÓ B) DE BARC ELONA. LOT 1 A 3 , que 
es defineixen en aquest plec, el Plec Tècnic Particular i restants annexes al present plec. 
 
1.2. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA està subjecta a les 
disposicions del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP) relatives a la preparació 
dels contractes, selecció del contractista i  adjudicació del contracte que, com poder 
adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, en tot allò relatiu a 
la contractació harmonitzada, així mateix li és aplicable la regulació prevista al TRLCSP 
relativa a possibles modificacions de contracte. 
 
1.3. En el que es refereix als efectes, compliment i extinció del contracte, aquest queda 
subjecte al dret privat, regint-se per aquest plec, pel contracte i documentació annexada, i en 
tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. El contracte té la consideració de 
contracte privat. 
 
1.4. L’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les controvèrsies entre les parts en 
relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb 
allò previst a l’article 21.2 del TRLCSP. Les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció i 
competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre 
fur que els pugui correspondre.  
 
1.5. L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent pel coneixement i 
resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació i adjudicació del contracte 
objecte d’aquesta licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que 
es dictin per l’òrgan competent per resoldre recursos especials en matèria de contractació que 
estableix el TRLCSP. 
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