Ref.: D154-2022/00410

Vista la memòria justificativa de la Cap de Projectes Digitals del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, de data 21 de setembre de 2022, referent a la contractació del
servei de programació i desenvolupament tecnològic d’una solució digital de jocs
interactius a les sales del Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb mesures de
responsabilitat social i ambiental.
Atès que l’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. L’objectiu és millorar l’ús, la qualitat i
l’accés a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
Atès que s’han complert els tràmits necessaris per a l’existència de crèdit per al
pagament d’aquest contracte.
D’acord amb les facultats que em confereix l'article 17 dels Estatuts del MNAC,
aprovats mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març
de 2006 (DOGC núm. 4625, de 3 de maig), i modificats per Acord del Govern GOV
151/2016, de 22 de novembre (DOGC núm. 7254, de 24 de novembre), en base a
l’apartat V.8.3 de les bases d’execució del pressupost del Museu Nacional d'Art de
Catalunya, aprovades pel Patronat el 25 de novembre de 2021.
RESOLC :
Primer.- Aprovar l’expedient de la contractació del servei de programació i
desenvolupament tecnològic d’una solució digital de jocs interactius a les sales del
Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb mesures de responsabilitat social i
ambiental.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions
Tècniques que regeixen aquesta contractació.
Tercer.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.
Quart.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació, per un pressupost
base de licitació de SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (73.594,79 €), IVA inclòs.
Cinquè.- Autoritzar a la Cap del Departament de Contractació i Compres del Museu
per realitzar els tràmits pertinents per a les publicacions de la licitació.
Barcelona, 22 de setembre de 2022

Josep Serra Villalba
Director
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