ACPC/G2024
ACPC-2019-360

Resolució d’aprovació de l’expedient
Contracte: Contracte Públic

Unitat Promotora: Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya (CRBMC)

Tipus: Serveis
Expedient: ACPC-2019-360
Procediment: Obert
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol: Conservació-restauració de l’ornamentació mural de guix de la capella sud del claustre menor
al cenobi de la Cartoixa d’Escaladei, a la Morera de Montsant (Priorat).
Import base €
20.661,16
20.661,16

Valor estimat del contracte (sense IVA)
Pressupost licitació

IVA €

Import total €

4.338,84

25.000,00

Vist el Plec de Clàusules Administratives que regula la contractació administrativa del servei de
conservació-restauració de l’ornamentació mural de guix de la capella sud del claustre menor al
cenobi de la Cartoixa d’Escaladei, a la Morera de Montsant (Priorat).
Vista la resolució d’inici de l’expedient de data 16 d’abril de 2019.
Atesa la memòria justificativa de la contractació esmentada, emesa per la Directora del Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, en data 12 d’abril de 2019 i complementària de 10 de
maig de 2019.
Atès l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura en data 7 de juny
de 2019.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Fent ús de les facultats que em són conferides, de conformitat amb l’article 28 del Decret 198/2013,
de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient per a la contractació administrativa del servei de Conservació-restauració de
l’ornamentació mural de guix de la capella sud del claustre menor al cenobi de la Cartoixa
d’Escaladei, a la Morera de Montsant (Priorat) i la despesa màxima per un import total de 25.000,00
euros (IVA inclòs), dels quals 20.661,16 euros corresponen al preu del contracte i 4338,84 euros, a
l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus vigent del 21%).
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació per tràmit ordinari obert.
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4. Nomenar les persones que tot seguit es relacionen, en qualitat de membres de la Mesa de
Contractació que es constituirà per a la revisió de les proposicions i per a l'adjudicació de l'esmentat
contracte:
President: Sr. Eduard Aizpun de la Escosura, Gerent de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Vocals:
· Sra. M. Àngels Solè Gili, Directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
· Sra. Pilar Bayarri Roda, advocat/da en cap del Departament de Cultura que, en cas d’absència, serà
substituït/da pel Sr. Marc Serra Serrats, lletrat adscrit a l’Assessoria Jurídica del Departament de
Cultura o un/a altre/a advocat/da de la Generalitat o per un/a lletrat/da adscrit a l’Assessoria Jurídica.
· Sr. Marc Egist Ripoll Muñoz, cap de l’Àrea de Gestió Econòmica de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural (d’acord amb l’article 28.3.b) del Decret 198/2013) o persona de l’Àrea de Gestió Econòmica
que l’òrgan de control economicofinancer intern designi per actuar en el seu nom.
. Sra. Joana Vendrell Trullen, tècnica del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
Secretari/a: Sra. Mercè Turu Segura, responsable de l’Àrea de Contractació de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural que, en cas d’absència, serà substituïda per un tècnic de l’Àrea de Contractació de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Josep Manuel Rueda Torres
Director
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La
política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic.
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