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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

 

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 760/2010, de 15 de setembre, s’ha 
resolt adjudicar provisionalment el contracte per a la redacció i disseny 
del projecte executiu, producció, subministrament, muntatge i posada en 
funcionament de la museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner i Masia Rocosa de Canet de Mar, la qual cosa es publica als 
efectes de l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic: 
 
1. Entitat adjudicadora: 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Número d’expedient: 4/2010 
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.canetdemar.cat 

 
2. Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: administratiu de naturalesa mixta havent-se de 
qualificar com de subministrament de fabricació 

b) Descripció de l’objecte: Redacció i disseny del projecte executiu, 
producció, subministrament, muntatge i posada en marxa de la 
museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia 
Rocosa, a Canet de Mar, i redacció, execució i legalització del 
projecte tècnic per a l’adequació de la instal�lació elèctrica d’aquests 
edificis al projecte de museïtzació adaptat a la normativa vigent 

c) Lot: No 
d) Publicacions: al DOUE núm. S152 de data 7 d’agost de 2010, al 

BOE núm. 194 de data 11 d’agost de 2010, al DOGC núm. 5691 de 
data 12 d’agost de 2010 i al perfil de contractant de l’Ajuntament 
de Canet de Mar en data 4 d’agost de 2010. 

 
3. Tramitació i procediment: 
 

a) Tramitació: Urgent 
b) Procediment: Obert  

 
4. Pressupost base de licitació:  

 
a) Import Net euros: 308.803,05 
b) IVA 18%: 55.584,55 
c) Import total euros: 364.387,60 

 
5. Adjudicació Provisional: 
 

a) Data: 15 de setembre de 2010 
b) Contractista: SONO, Tecnologia Audiovisual, SL 
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c) Import d’adjudicació: 308.000 €, exclòs el 18% d'IVA el qual puja 
un import de 55.440 €. 

 
Atentament, 
 
 
 
Joaquim Mas i Rius 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 15 de setembre de 2010 
 


