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Residència Guillem Mas 

Fundació Privada Guillem Mas 
 
 

 
 CONTRACTE OBRES REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ 6ªPLANTA 
 
 
 
CONCEPTA 
 
La Fundació Residència Guillem Mas obra convocatòria interna per fer 
remodelació i ampliació 6ª planta 
 
 
TERMINI 
 
30 de maig de 2014 
 
 
ANUNCI 
 
 
El passat 14 d´abril, a les 9h. es reuneix a la seu de la Residència Guillem 
Mas,el Patronat, i entre altres acords s´aprova: 
 
Obrir convocatòria interna per a la remodelació i a mpliació de la sisena 
planta de la Residència.  
 
S´acorda: 
 

Que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, les 

proposicions dels interessats,  s’han d’ajustar a les següents premisses: 

 
 PRIMER. Es farà entrega a tot empresari interessat , d´una còpia de la 
memòria i planells del projecta bàsic i d´execució de la reforma de la sisena 
planta , prèvia acreditació de la personalitat de l´empresari,mitjançant DNI i 
aportar escriptura de nomenament de càrrec social o poder notarial per 
representar a la persona o entitat, i l´escriptura de constitució o si escau de la 
societat o entitat.  
 
 

SEGON.  El termini de recollida de propostes finalitza el proper 30 de 
maig. Les ofertes es presentaran a la Fundació privada residència 
Guillem Mas de Canet de Mar, ubicada al C/ Vall, núm. 69, de dilluns a 
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divendres de les 09:00h a les 20:00h. Es presentaran en un sobre tancat 
a l´atenció de la direcció del centre.  
 

TERCER. Les obres han de començar l'endemà de l’acta de comprovació 

del replanteig.La durada del contracte d’obres per a la reforma de la 6ª planta 

de la Residència Guillem Mas serà de 6 mesos. El pressupost de base de 

licitació ascendeix a la quantia de 305.000 euros (IVA exclòs). Seran 

acceptades totes les propostes on el pressupost sigui igual i/o inferior al valor 

estimat.  

QUART. El contractista està obligat al compliment de les disposicions 

vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. 

CINQUÈ. El contratista, signarà un contracta de responsabilitat amb 

l´òrgan de contracció, el Patronat. On les competències administratives i de 

materia de comptabilitat també són  del Patronat.   

SISÈ. Un cop finalitzat el termini de presentació, prèvia reunió de 

Comissió Executiva, s´adjudicarà la execució del contracte d´obres.  

 

 

 

Canet de Mar a 16 de Maig de 2014 

 

 

 

 

Jesús Marín i Hernàndez 

President del Patronat. 
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