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DECRET
Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del servei de transport de concentració i retorn de les
obres d’art de l’exposició “MART. EL MIRALL VERMELL” que es presentarà al
CCCB
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) té previst presentar del 24
de febrer a l’11 de juliol del 2021, l’exposició “MART. EL MIRALL VERMELL”, un
projecte en el que es concep Mart des de diferents enfocaments i disciplines. El relat
que s’intentarà desplegar és polisèmic i obert, igual com ho és el nostre coneixement
actual sobre la naturalesa última de l’univers que habitem.
Vist l’acte d’inici, que consta a l’expedient, per a la contractació, mitjançant
procediment obert, del servei de transport de concentració i retorn de les obres d’art
que s’exposaran a la mostra referida, d’acord amb el que estableixen els articles 145,
146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8
de novembre (LCSP).
Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i de Prescripcions Tècniques, així com la resta de documentació,
degudament justificada i que consta a l’expedient, de conformitat amb l’article 116 i
concordants de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre
(LCSP).
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 l’exposat, el Subdirector-Gerent proposa que la Directora General, en l’exercici
de les competències consignades a l’article 16.7 dels Estatuts del CCCB, adopti la
següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del servei de transport de concentració i retorn de les obres d’art
de l’exposició “MART. EL MIRALL VERMELL”, que es presentarà al CCCB a partir del
24 de febrer de 2021, amb un pressupost base de licitació de NORANTA-NOU MIL
TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS (99.360,20 €), IVA inclòs.
En aquest import s’ha aplicat un IVA d’un 21% als serveis comunitaris per un import
de 4.540,20 €, sobre una base de 21.620,00 €.
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En els serveis extracomunitaris no s’inclou l’IVA, d’acord amb l’article 21.5 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit i el seu Reglament,
aprovat per Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, per tractar-se de serveis a
països fora de la Comunitat Econòmica Europea.
Segon.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran l’esmentada contractació.
Tercer.- Autoritzar la despesa de NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (99.360,20€), IVA inclòs, derivada d’aquesta
contractació, un cop aplicada la prorrata d’IVA provisional que correspongui, amb
càrrec al pressupost de despeses del CCCB de l’exercici 2021, d’acord amb el detall
següent:
Exercici
2021

Import
99.360,20 €

Orgànic
1.334

Programa
10

Econòmic
22300

amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos del CCCB, tot d’acord amb
el que estableix l’article 117.2 de la LCSP.
Quart.- Publicar l’anunci de convocatòria d’acord amb el que estableix l’article 156.6
de la LCSP.

