DILIGÈNCIA.- Per fer constar que, en data 5 de juny de 2020, la Direcció General
del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha dictat un Decret
pel qual s’aprova la proposta del Subdirector-Gerent, el text íntegre del qual és el
següent:
DECRET
Modificació de les clàusules 1.1), 1.4) i 1.5) del Plec de clàusules
administratives de l’expedient de contractació consistent en la fabricació i
subministrament dels elements expositius i execució del projecte de
muntatge i desmuntatge de l’exposició “WILLIAM KENTRIDGE” que es
presentarà al CCCB i continuació del còmput de terminis de la licitació.
Expedient: PO-0720-SUEXPOS
Número operació comptable: 920200000215 / 920200000599
La Direcció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), per decret
número 66/2020, de data 12 de març de 2020, va aprovar l’expedient de
contractació, no subjecte a regulació harmonitzada, de la fabricació i
subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge i
desmuntatge de l’exposició “WILLIAM KENTRIDGE” d’acord amb els lots i pressupost
base de licitació següent:
LOT 1

Pintat de les parets de la sala d’exposicions de la planta 3 i una ala
de la sala 2 i subministrament, instal·lació i posterior retirada de la
moqueta tal i com es descriu en el projecte de l’exposició.

LOT 2

Fabricació, subministrament, instal·lació, desmuntatge i retirada
dels diferents elements expositius que conformen l’exposició
descrits en el projecte: tancaments, suports d’obra, pantalles de
projecció, panelat acústic, finestres de les sales de projecció, etc.

Concepte
Lot 1
Lot 2
TOTAL

Pressupost
IVA exclòs
26.000,00 €
148.000,00 €
174.000,00 €

21% IVA
5.460 €
31.080 €
36.540,00€

Total pressupost
IVA inclòs
31.460,00€
179.080,00 €
210.540,00€

En la clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix
aquesta contractació s’establí el calendari tècnic dels diferents treballs de
subministrament, així com la durada del contracte fins el 18 de desembre de 2020
per al LOT 1 i el 14 de desembre de 2020 per al LOT 2, tenint en compte que estava
previst presentar l’exposició “William Kentridge”, a la seu del CCCB, a partir del dia

10 de juny d’enguany i fins el 25 d'octubre del 2020, per a la part que es presentarà
a la sala 2, i el 22 de novembre del 2020, per la part de la mostra que s’instal·larà a
la Sala 3.
En data 13 de març de 2020 es publicà l’anunci de licitació en el Perfil de Contractant
del Consorci del CCCB, i s’establí un termini de presentació d’ofertes fins el 30 de
març de 2020, inclòs.
La Disposició Addicional 3a del RD 463/20, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, establí
la suspensió de terminis administratius. Aquesta suspensió, entrà en vigor el mateix 14
de març de 2020, amb la indicació que el còmput de terminis es continuaria en el
moment en que finalitzés la vigència d’aquest reial decret o, en el seu cas, les
pròrrogues del mateix.
En el termini de presentació d’ofertes, es presentaren 2 ofertes per a cadascun dels lots
d’aquesta licitació.
Amb efectes 7 de maig d’enguany, la Disposició Addicional vuitena del R.D. Llei
17/2020, de 5 de maig, modifica l’apartat quart de la D.A. Tercera del R.D. Llei
463/2020, de 14 de març, acordant l’aixecament de la suspensió dels terminis dels
procediments de contractació.
Vist que la referida norma és d’aplicació al present expedient, en tramitar-se el
mateix per mitjans electrònics i per tant procedeix la continuació dels terminis
administratius de la licitació, en aquest cas amb un termini de 15 dies des del dia
següent al de la publicació corresponent en el Perfil del Contractant del CCCB en la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que es preveu presentar l’exposició William Kentridge entre el 8 d’octubre de
2020 i el 21 de febrer de 2021 i que, per tant, és necessari modificar les clàusules
1.1) Definició de l’objecte del contracte, 1.4) Existència de crèdit i 1.5) Durada del
contracte i possibles pròrrogues que conté el calendari tècnic dels treballs que es
contracten, així com reajustar la despesa autoritzada a l’aplicació pressupostària
1.33410.22707 del pressupost de despeses del CCCB, tot d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el detall següent:
Exercici
2020
2021

Import IVA inclòs
- 15.899,40 €
+ 15. 899,40 €

Atès que, d’acord amb la Disposició Addicional 3a. apartat 8è. de la LCSP, es
requereix l’informe preceptiu per part de la Secretaria.
Per tot això, el Subdirector-Gerent del CCCB proposa que la Direcció General, en
l’exercici de les competències consignades als Estatuts del CCCB, adopti la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- MODIFICAR les clàusules 1.1) Definició de l’objecte del contracte, 1.4)
Existència de crèdit i 1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues del Plec de
Clàusules Administratives Particulars de l’expedient de contractació no subjecte a
regulació harmonitzada, de la fabricació i subministrament dels elements expositius
i execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l’exposició “WILLIAM
KENTRIDGE”, aprovat per decret número 66/2020, de data 12 de març de 2020, per
la Direcció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), d’acord amb
el text següent:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació, promoguda pel Servei d’Exposicions del
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), de la fabricació
i subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge i
desmuntatge de l’exposició “WILLIAM KENTRIDGE” que es presentarà al CCCB, a
partir del 8 d’octubre de 2020.
La part de l'exposició que es presenta a la sala 2 finalitzarà el 17 de gener
de 2021 i la mostra a la Sala 3 es presentarà fins el 21 de febrer de 2021.
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:
LOT 1

Pintat de les parets de la sala d’exposicions de la planta 3 i una ala
de la sala 2 i subministrament, instal·lació i posterior retirada de la
moqueta tal i com es descriu en el projecte de l’exposició.

LOT 2

Fabricació, subministrament, instal·lació, desmuntatge i retirada dels
diferents elements expositius que conformen l’exposició descrits en
el projecte: tancaments, suports d’obra, pantalles de projecció,
panelat acústic, finestres de les sales de projecció, etc.

De conformitat amb el que estableix l’article 18.1 a) de la Llei de Contractes del
Sector Públic (LCSP) i tenint en compte el valor estimat de les diferents prestacions
del contracte es determina que l’objecte principal del mateix es refereix a la fabricació
i subministrament dels elements expositius, tractant-se doncs per a la seva
tramitació com un contracte de subministrament.

Les empreses es poden presentar a un o als dos lots.
El codi CPV que correspon és 39154000-6 (equipament exposició).
1.4) Existència de crèdit
La despesa plurianual màxima derivada d'aquesta contractació, per un import de DOS-CENTS
DEU MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS (210.540,00 €) IVA inclòs, es farà efectiva
un cop aplicada la prorrata d’IVA corresponent, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.33410.22707 del pressupost de despeses del CCCB dels exercicis
2020 i 2021, d’acord amb el detall següent:
Exercici

Import IVA inclòs

2020

194.640,60 €

2021

15.899,40 €

tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte serà des de la seva formalització i fins l’11 de març
de 2021 per al LOT 1 i el 13 de març de 2021 per al LOT 2.
Calendari tècnic:

LOT 1 - SALA 3
Muntatge

Desmuntatge

Es podrà entrar a la sala
d’exposicions a partir de la
signatura del contracte

Es podrà començar el
desmuntatge a partir del
8 de març del 2021

Entrega de mostres fixades a la
clàusula 2.1. del Plec de Clàusules

Abans del 30 de juliol del
2020

Treballs descrits d'instal·lació de
moqueta

Finalització abans del 7
d'agost del 2020

Treballs de pintura parets sala

Finalització abans del 14 de
setembre del 2020

Retocs de pintura

Els retocs i darrers acabats
de pintura es podran
completar amb l'acord de la
DF fins al 7 d'octubre del
2020

El desmuntatge s'haurà
d'acabar abans de l’11 de
març del 2021

LOT 1 - SALA 2
Muntatge

Desmuntatge

Es podrà entrar a la sala
d’exposicions a partir del 7
de setembre del 2020
Treballs de pintura parets sala

Finalització abans del 14 de
setembre del 2020

Retocs de pintura

Els retocs i darrers acabats
de pintura es podran
completar amb l'acord de la
DF fins al 7 d'octubre del
2020

LOT 2 - SALA 3
Muntatge

Desmuntatge

Es podrà entrar a la sala
d’exposicions a partir de la
signatura del contracte

Es podrà començar el
desmuntatge a partir de
l'1 de març del 2021

Entrega de mostres fixades a la
clàusula 2.1. d’aquest Plec

Abans del 31 de juliol del
2020

Acabament de tots els tancaments
(sales de projecció) amb el panellat
acústic, finestres, etc.

Abans de l'11 de setembre
del 2020

Instal·lació de les pantalles de
projecció i safates per a
videoprojectors

Abans del 17 de setembre
del 2020

La instal·lació de la resta d'elements Abans del 20 de setembre
(suports obra, suports gràfica, etc..) del 2020

El desmuntatge s'haurà
d'acabar abans del 13 de
març del 2021

LOT 2 - SALA 2
Muntatge

Desmuntatge

Es podrà entrar a la sala
d’exposicions a partir del 7
de setembre del 2020

Es podrà entrar a
desmuntar a partir del 18
de gener del 2021

Entrega d'una mostra de Viroc,
fixada a la clàusula 2.1. d’aquest
Plec

Abans del 31 de juliol del
2020

Construcció mur de separació final
de la sala

Abans del 9 de setembre del
2020

Pantalles de projecció Viroc

Han d'estar instal·lades però El desmuntatge s'haurà
d'acabar abans del 24 de
amb possibilitat de ser
gener del 2021
mogudes lleugerament:
abans del 19 de setembre
del 2020

La instal·lació dels braços-suports
dels Videoprojectors, i el
subministrament de les cadires

Abans del 20 de setembre
del 2020

NOTES:
1. L'exposició a la Sala 2 s'acaba el 17 de gener del 2021 / L'exposició a la Sala 3
s'acaba el 21 de febrer del 2021
2. Es podrà treballar (muntatge) dins les sales d'exposicions durant el mes
d'agost, previ acord dels dies concrets amb el Servei d'exposicions del CCCB.
3. Si l’empresa adjudicatària ho considera necessari, i prèvia autorització per
part dels responsables del Servei d’exposicions del CCCB, es podrà treballar dins
de les Sales 3 i 2 del CCCB durant els caps de setmana i festius
El contracte no serà prorrogable.
Segon.- ESTABLIR que es mantenen la resta de clàusules no modificades del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, així com totes les prescripcions contingudes en
el Plec Prescripcions Tècniques, a excepció de la data de presentació de l’exposició
que passa a ser el dia 8 d’octubre de 2020. Tots dos documents aprovats en data 12
de març de 2020, i que han de regir aquesta contractació.
Tercer.- PROSSEGUIR aquesta contractació, de forma ordinària, de conformitat amb
l’establert a la Disposició Addicional vuitena del R.D. Llei 17/2020, de 5 de maig, que
disposa la continuació dels procediments de contractació de les entitats del Sector
Públic tramitades per mitjans electrònics.

Quart.- REAJUSTAR comptablement la despesa autoritzada per decret de la Direcció
General del CCCB, número 66/2020, de data 12 de març de 2020, on es va aprovar
l’expedient de contractació PO-0720-SUEXPOS, d’acord amb el detall següent:
Exercici
2020
2021

Import IVA inclòs
- 15.899,40 €
+ 15. 899,40 €

quedant la distribució pressupostària total després dels ajustaments esmentats de
la següent manera:
Exercici

Import IVA inclòs

2020

194.640,60 €

2021

15.899,40 €

Cinquè- PUBLICAR un anunci en el Perfil del Contractant del CCCB als efectes
d’informació de les empreses interessades en la licitació.

I per a què consti als efectes escaients, s’estén el present document a Barcelona, a
8 de juny de 2020.
LA CAP DE CONTRACTACIÓ,

