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TÉCNICAS DE TRANSPORTES
INTERNACIONALES, SAU
NOTIFICACIÓ
L’Administrador del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com a òrgan de contractació
competent, i d’acord amb l’informe justificatiu de la Cap de l’Àrea d’Exposicions i Registre
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, de data 19 de maig de 2020, en referència a la
licitació de la contractació dels serveis d’embalatge i re-embalatge, transport d’obres i
gestió de correus de l’exposició “Isidre Nonell, entre tradicions” (concentració i dispersió),
en data 20 de maig de 2020 ha dictat la següent resolució:
“En data 3 de febrer de 2020 es va publicar al perfil del contractant del Museu Nacional d’Art de Catalunya
l’anunci de licitació per a la contractació dels serveis d’embalatge i re-embalatge, transport d’obres i gestió de
correus de l’exposició “Isidre Nonell, entre tradicions” (concentració i dispersió), fixant-se el termini de
presentació d’ofertes per al 19 de febrer de 2020 a les 11:00h.
En data 6 de març de 2020 es va resoldre adjudicar l’esmentada contractació, a l’empresa SIT GRUPO
EMPRESARIAL, SL, amb NIF B28139780. La resolució d’adjudicació es va notificar al licitadors i candidats, i es
va publicar, en la mateixa data, al perfil del contractant del Museu Nacional.
D’acord amb allò previst en l’article 44 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la formalització del
contracte no es pot efectuar abans que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació
de l’adjudicació als licitadors i candidats.
La signatura del contracte estava prevista per al 30 de març de 2020.
Atesa la situació d’emergència sanitària causada pel SARS COVID-19, en data 14 de març de 2020, es va
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, mitjançant el
RD 463/220, de 14 de març.
La disposició addicional tercera del RD 463/220, de 14 de març, posteriorment modificada pel RD 465/2020,
de 17 de març, contemplava la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels
procediments administratius, quedant així suspès el termini de 15 dies hàbils per a la interposició de recurs
especial.
En data 27 de març de 2020, es va publicar el Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga
l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
El RDL 11/2020, de 31 de març va introduir, en la seva disposició addiciona octava, la regla específica que per
a la interposició de recursos administratius i altres accions que els substitueixin, els terminis corresponents es
computaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma, amb
independència del temps que hagués transcorregut des de la notificació de l’actuació administrativa objecte de
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.
En data 11 d’abril de 2020, es va publicar el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
El RDL 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari
per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019, en la seva disposició addicional vuitena, estableix
l'aixecament, des de la seva entrada en vigor, de la suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de
contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic -produïda d'acord amb el previst en la
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març-, sempre que la seva tramitació es
realitzi per mitjans electrònics, estenent-se aquesta mesura als recursos especials que procedeixin.
En data 25 d’abril de 2020, es va publicar el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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En data 9 de maig de 2020, es va publicar el Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Un cop analitzades les conseqüències que, per al servei objecte del contracte, es deriven de la situació actual
d’emergència sanitària, recollides en l’informe justificatiu de la Cap de l’Àrea d’Exposicions i Registre del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, de data 19 de maig de 2020.
D’acord amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb el nomenament del Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya de data 6 d’abril de
2017, en base a les facultats que atorga l’article 18 dels Estatuts del Museu Nacional d’Art de Catalunya,
aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625 de 3
de maig).
RESOLC :
Primer.- Renunciar a la licitació per a la contractació dels serveis d’embalatge i re-embalatge, transport d’obres
i gestió de correus de l’exposició “Isidre Nonell, entre tradicions” (concentració i dispersió), pels motius
d’interès públic que es recullen en l’informe justificatiu de la Cap de l’Àrea d’Exposicions i Registre del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, de data 19 de maig de 2020.
Segon.- Notificar a les empreses interessades en la licitació aquesta resolució.
Tercer.- Autoritzar a la Cap del Departament de Contractació i Compres del Museu per realitzar els tràmits
pertinents per a la publicació d’aquesta resolució de renúncia al perfil del contractant del Museu Nacional d’Art
de Catalunya, juntament amb l’informe de la Cap de l’Àrea d’Exposicions i Registre del Museu, de data 19 de
maig de 2020, en el que es motiva la renúncia per motius d’interès públic.”

La qual cosa us NOTIFICO per al vostre coneixement i efectes.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb els articles 44 a 59 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, i la seva
disposició transitòria primera. El termini per a la interposició de l’esmentat recurs és de 15
dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de l’adjudicació, d’acord amb el que
estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP.
Aquest recurs es pot interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP.
Tot això, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.
Barcelona, 21 de maig de 2020

Marta García Fernández
Cap del Departament de Contractació i Compres
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