RESOLUCIÓ
Vist l’informe proposta de contractació de data 30 de març de 2022, relatiu a la contractació dels serveis
per a la creació i producció d’una peça documental d’homenatge als Premis Nacionals de Cultura 2022 per
a ser emesa per televisió, preestrenada a cinema i difosa a través de xarxes;
Vist l'informe favorable de l'Àrea Jurídica del CoNCA de 30 de març de 2022 i el certificat d'existència de
crèdit corresponent del cap d’administració i coordinador general, de 18 de març de 2022;
En compliment del que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic per la qual es traslladen 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;
De conformitat amb l’Acord de Govern 148/2013, de 22 d’octubre, de nomenament de la directora del
CoNCA i amb l’article 18.2 del Decret 40/2009, de 10 de març, dels Estatuts del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts, que estableix que l’òrgan de contractació és la direcció;

RESOLC
Primer.- Procedir a la incoació d'expedient administratiu per a la contractació dels serveis per a la creació
i producció d’una peça documental d’homenatge als Premis Nacionals de Cultura 2022 per a ser emesa
per televisió, preestrenada a cinema i difosa per xarxes, amb número d‘expedient CONCA-2022-00043
4/2022.
El valor estimat del contracte serà de quaranta dos mil euros (50.000 euros), IVA exclòs.
El preu màxim per prestar aquest servei és de seixanta mil cinc-cents euros, IVA inclòs, 60.500 euros.
Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació.
Segon.- Que l’expedient de contractació es tramiti pel procediment obert simplificat, a l'empara del que
disposen els articles 156 i següents i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic per la qual es traslladen 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.
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