MEMÒRIA I ACTE D’INICIACIÓ
Expedient relatiu a la contractació del servei de transport de concentració i
retorn de les obres d’art de l’exposició “MART EL MIRALL VERMELL que es
presentarà al CCCB.

Àrea/ Servei
Núm. d’expedient

EXPOS
PO-1620-SEEXPOS

1) Antecedents
L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), disposa
que la subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix la
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i
que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona té previst presentar del 24 de febrer a
l’11 de juliol del 2021, l’exposició “MART. EL MIRALL VERMELL”, un projecte en el que es
concep Mart des de diferents enfocaments i disciplines. El relat que s’intentarà desplegar
és polisèmic i obert, igual com ho és el nostre coneixement actual sobre la naturalesa
última de l’univers que habitem.
Per tot això, és necessari iniciar l’expedient del servei de transport de concentració i
retorn de les obres d’art de l’exposició “MART. EL MIRALL VERMELL”, d’acord amb el que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, de 8 de novembre (LCSP).
2) Divisió en lots de l’objecte del contracte
Aquest procediment no es divideix en lots perquè es vol aconseguir una major eficàcia en
la coordinació de la gestió del servei de transport de concentració i retorn de les obres
d’art de l’exposició.
3) Manca de mitjans
La necessitat de procedir a la contractació externa dels serveis de transport deriva dels
fets adduïts en els antecedents, així com de la manca de mitjans personals tècnics
especialitzats en transport i manipulació d’obres d’art del Consorci per a poder realitzar el
servei de forma directa.
En aquest sentit, es fa constar que el CCCB és Known Consignor (expedidor conocido),
per tant, pel que respecta a la inspecció per la seguretat aèria, els agents hauran de ser
Agents Acreditats, per tal de garantir el transport aeri de les obres com a mercaderia
segura, i disposar de personal AVSEC (Aviation Security) per a la protecció contra actes
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d’interferència il·lícita per a l’embalatge, per tal de no trencar la seguretat dels
enviaments aeris que tenen el seu origen en el CCCB.
4) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat ha
estat un procediment obert donat que es tracta d’una contractació d’un servei amb un
VEC superior a 100.000,00€ (incloent un 20% de modificiació) i permet presentar oferta
a qualsevol licitador interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en
els plecs.
5) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableix l’article 116.4c de la LCSP, s’ha escollit una pluralitat de
criteris automàtics d’adjudicació.
Descripció del criteri
Preus
Millora en el nombre de
personal destinat a les
tasques d’embalatge i
desembalatge

Finalitat
Obtenció
de
millors
condicions econòmiques
Obtenir una millor eficàcia i
qualitat del servei

Ponderació

Tipus criteri

90%

Automàtic

10%

Automàtic

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els licitadors,
de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
6) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Vigència inicial :
Modificacions:

En els termes de la clàusula 2.3 del present
plec (20%)
Valor estimat

94.820,00€
18.964,00€
113.784,00€

7) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per a
presentar-se a la licitació
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la
licitació s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que
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es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i del plec
de clàusules administratives particulars.
Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims
següents:

Solvència
econòmica

Solvència tècnica

Requeriments exigits
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres
últims disponibles.
Mínim: Per un import mínim de 170.000€ en algun dels tres
(3) exercicis esmentats.
Relació dels principals serveis realitzades d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte,
en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys, que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació han de constar serveis, de
característiques similars a l’objecte del contracte, per un
import mínim de 80.000,00€, IVA exclòs, en algun dels tres
(3) exercicis esmentats.

S’han escollit els mitjans de solvència previstos en els articles 86 i següents de la LCSP.
La solvencia requerida és proporcional al VEC, no és discriminatòria, està relacionada
amb l’objecte del contracte i permet la participació de les pymes.
8) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveu la condició
especial d’execució següent:
• L'empresa contractista ha de garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de
les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació
s’estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat a
l’execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
amb la finalitat de fer efectius els drets laborals en compliment de la Convenció
fonamental de la Organització Internacional del Treball, la Unió Europea i l’Estat
Espanyol.
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9) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte serà vigent des de la formalització del mateix i fins a la finalització dels
treballs contractats, previst per al 30 de setembre de 2021.
Servei de transport de concentració de les obres:
Data d’inici dels treballs: 2 de gener 2021
Data d’inici dels treballs a les sales d’exposició: 1 febrer 2021
Data de finalització dels treballs: 20 febrer 2021
Servei de transport de retorn de les obres:
Data d’inici dels treballs: 15 de maig 2021
Data d’inici dels treballs a les sales d’exposició: 12 de juliol de 2021
Data de finalització dels treballs: 30 de setembre de 2021
El contracte no serà prorrogable.
10) Penalitats per incompliment de terminis diferents a les previstes en la LCSP
En cas que el CCCB opti per no resoldre el contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
-Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
parcials o del total per causes que li siguin imputables, s’imposarà:
• una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del
contracte, IVA exclòs.
-En cas d’incompliment parcial o compliment defectuós, amb el límit del 50% del preu del
contracte IVA exclòs, en el seu conjunt, s’imposaran:
• pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o
de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran penalitats
per cada incompliment de fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs.
S’han fixat uns imports diferents a les previsions que estableix l’article 193.3 de la LCSP,
atès que es considera insuficient com a mesura dissuasiva per a aconseguir que el
contractista compleixi el termini total previst en el contracte.
11) Subcontractació
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte,
mitjançant comunicació prèvia i per escrit al CCCB del subcontracte a celebrar, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
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Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit al CCCB,
després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats
legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de
conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap
supòsit de prohibició per contractar.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota
la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
12) Tractament de dades personals
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, s’informa que en la present contractació si hi ha
tractament de dades i accés a instal·lacions o sistemes corporatius.
Per tant, el CCCB i el contractista formalitzaran un contracte específic de tractament de
dades personals.

Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per a satisfer les necessitats exposades
en l’apartat primer i es dóna compliment a les finalitats pròpies del CCCB,
DISPOSO
l’inici de l’expedient de contractació relatiu al servei de transport de concentració i retorn
de les obres d’art de l’exposició “MART. EL MIRALL VERMELL”.
Barcelona, novembre de 2020
LA DIRECTORA GENERAL,

Judit Carrera Escudé
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