ACPC-2021-6
Servei producció i muntatge exp. “L’enigma iber. Arqueologia d’una civilització”

Resolució d’aprovació de l’expedient
Contracte: Administratiu
Unitat Promotora: Museu d’Arqueologia de Catalunya. Seu Barcelona
Tipus: Serveis
Expedient: ACPC-2021-6
Procediment: Obert simplificat (article 159 LCSP)
Criteris d’adjudicació: Diversos.
Títol: Servei de producció i muntatge de l’exposició “L’enigma iber. Arqueologia d’una
Civilització”, produïda pel Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Valor estimat del contracte (sense IVA)*
Pressupost licitació

Import base €

IVA €

Import total €

88.081,63
73.401,36

15.414,29

88.815,65

*VEC calculat tenint en compte un 20% de possible modificació.

Vist el Plec de Clàusules Administratives que regula la contractació administrativa del Servei de producció
i muntatge de l’exposició “L’enigma iber. Arqueologia d’una Civilització”, produïda pel Museu
d’Arqueologia de Catalunya.
Atesa la memòria justificativa de la contractació esmentada, emesa pel Director del Museu d’Arqueologia
de Catalunya en data 11 de novembre de 2020.
Vista la resolució d’inici de l’expedient de data 18 de novembre de 2020.
Atès l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura en data 17 de
desembre de 2020.
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 de contractació del servei de producció i muntatge de l’exposició “L’enigma iber.
Arqueologia d’una Civilització”, produïda pel Museu d’Arqueologia de Catalunya i la despesa màxima per
un import total de 88.815,65 euros (IVA inclòs), dels quals 73.401,36 euros corresponen al preu del
contracte i 15.414,29 euros, a l’Impost sobre el Valor Afegit (al tipus del 21%).
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert simplificat (art. 159 LCSP),
amb tramitació ordinària..
Aquest expedient es tramita com de despesa anticipada i per tant, resta sotmès a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
per a l’exercici 2021 o de la pròrroga del pressupost de 2020.
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: Jusèp Boya Busquet, Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

C/ Portaferrisa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Tlf: 93 316 28 00
Web: www.gencat.cat/cultura/acdpc

RE02

1/2

ACPC-2021-6
Servei producció i muntatge exp. “L’enigma iber. Arqueologia d’una civilització”

Vocals:
• Pilar Bayarri Roda, advocada en cap del Departament de Cultura que, en cas d’absència, serà
substituït/da per Marc Serra Serrats, lletrat adscrit a l’Assessoria Jurídica.
• Marc 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.
• Carme Rovira Hortalà, responsable d’exposicions del Museu d’Arqueologia de Catalunya que, en cas
d’absència, serà substituïda per Joan Muñoz Vicente, responsable de Públics, Comunicació i acció
educativa del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Secretari/a: Mercè Turu Segura, Responsable de l’Àrea de Contractació de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural o Xavier Trullàs Berasategui, tècnic de l’Àrea de Contractació de l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural.

Josep Manuel Rueda Torres
Director
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
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