Exp. ACPC-2022-9
Transport retorn obres exposició Lagar/Bégué

Resolució d’anul·lació d’expedient
Contracte: Administratiu
Unitat Promotora: Museu d’Art de Girona
Tipus: Servei
Expedient: ACPC-2022-26
Procediment: Obert simplificat abreujat (article 159.6 LCSP)
Criteris d’adjudicació: Diversos.
Títol: Servei d’embalatge, transport de recollida, muntatge, desmuntatge i transport de retorn de les
obres d'art de tercers participants a l'exposició “Postectura: la construcció del demà”, produïda pel
Museu d’Art de Girona.
Import base €

IVA €

Import total €

40.730,00
40.730,00

8.553,30

49.283,30

Valor estimat del contracte (sense IVA)
Pressupost licitació

Antecedents
1. En data 27 de gener de 2022, la directora de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural emet informe en el
qual justifica la necessitat i idoneïtat de contractar el servei d’embalatge, transport de recollida, muntatge,
desmuntatge i transport de retorn de les obres d'art de tercers participants a l'exposició “Postectura: la
construcció del demà”, produïda pel Museu d’Art de Girona.
2. En data 27 de gener de 2022, la directora de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultual (ACPC) resol
iniciar l’expedient de contractació amb referència ACPC-2022-26, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat i tramitació ordinària.
3. En data 1 de febrer de 2022, l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura informa favorablement
sobre els plecs de clàusules administratives particulars.
4. En data 2 de febrer de 2022, la directora de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural resol l’aprovació de
l’expedient de contractació, dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’obertura
del procediment d’adjudicació per a que es tramiti amb caràcter ordinari i per procediment obert simplificat
abreujat.
5. En data 3 de febrer de 2022, es publica l’anunci de la licitació del contracte administratiu de referència
per procediment obert al Perfil del Contractant de l’Agència a la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
6. En data 17 de febrer de 2022, es declara desert per manca d’ofertes, el procediment per la contractació
del servei de desmuntatge, embalatge, transport de retorn (dispersió), desembalatge i instal·lació a destí de
les obres d'art de tercers participants a l'exposició “Lagar/Bégué. Els anys catalans, 1915-1918” produïda i
presentada al Museu d’Art de Girona (exp. ACPC-2022-9).
7. El Museu d’Art de Girona decideix prorrogar l’exposició “Lagar/Bégué. Els anys catalans (1915-1918)”,
prevista inicialment del 23 d’octubre de 2021 al 6 de març de 2022, fins el dia 17 d’abril de 2022 i, en
conseqüència, proposa l’inici d’una nova licitació per la contractació de l’esmentat servei amb un nou
calendari.
8. La nova data de clausura de l’exposició “Lagar/Bégué. Els anys catalans (1915-1918)”, comporta que
l’exposició “Postectura: la construcció del demà”, la inauguració de la qual es preveia el 9 d’abril de 2022, es
posposi fins el 18 de maig de 2021.
9. La decisió de prorrogar l’exposició “Lagar/Bégué. Els anys catalans (1915-1918)” i de posposar la
inauguració de l’exposició “Postectura: la construcció del demà”, fa inviable el calendari inicialment previst,
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així com alguns dels termes específics de la prestació dels serveis objecte de la licitació de l’expedient
ACPC-2022-26.
Fonaments de dret:
1. L’article 152.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic preveu la decisió de no
adjudicar o celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient.
2. D’acord 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, l’òrgan de contractació de l’ACPC és el director de l’ACPC.
Per tant,
Resolc:

1. No celebrar el contracte del servei d’embalatge, transport de recollida, muntatge, desmuntatge i
transport de retorn de les obres d'art de tercers participants a l'exposició “Postectura: la construcció
del demà”, produïda pel Museu d’Art de Girona (exp. ACPC-2022-26).
2. Publicar l’anul·lació de l’expedient al perfil de contractant.

Barcelona, febrer de 2022

Suplència per vacant de la direcció de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural:
La directora general del Patrimoni Cultural
Departament de Cultura

Elsa Ibar Torras
(Acord GOV/9/2022, d’11 de gener, DOGC núm. 8582-12.1.2022)
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