RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Tipus de document:
Procediment:
Òrgan que resol:

Adjudicació del contracte de subministrament per a l’adquisició de la
taula central de retaule gòtic de Sant Sebastià (segle XV).
Negociat sense publicitat i tramitació ordinària.
Vicepresidenta del Museu.

Expedient:
Referència addicional:

DES-8/21
MUSSG-OA-FEXP2021/000027

Antecedents

1. En data 25 de març de 2021 la Directora del Museu ha emès un informe tècnic de justificació del
subministrament de la taula o carrer central del retaule gòtic de Sant Sebastià, realitzat a la segona
meitat del segle XV per al monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona) mitjançant un procediment
negociat sense publicitat per raons de proveïdor únic.
El propietari del retaule gòtic és el Sr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. A l’esmentat informe s’acompanya el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposen
per regir la contractació.
3. El valor estimat del contracte és 60.000,00 euros (IVA inclòs que no es detalla per tractar-se d’una
transacció subjecta al Règim Especial de Bens Usats, Objectes d’Art i Antiguitats i Objectes de
Col·lecció segons Llei 37/1992, de l’IVA, art. 135 i ss i concordants), de conformitat amb el que preveu
l’article 101de la LCSP.
4. Informe de necessitat de la contractació de data 25 de març de 2021 de l’òrgan de contractació, això és
la Vicepresidenta del Museu per resolució de delegació de l’Alcalde-President de data 14 de juliol de 2021
en base al que s’expressa a l’informe esmentat al punt anterior.
5. El contracte tindrà una durada de set dies, ja que l’obra ha de ser lliurada pel propietari al Museu de
Badalona dins aquest termini, a comptar de l’endemà de la signatura del contracte
6. S’ha emès l’oportú informe jurídic d’adequació de les actuacions, així com els plecs de clàusules
administratives particulars.
7. En data 18 de juny de 2021 la interventora municipal ha emès informe favorable respecte a
l’expedient de licitació.
8. El Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha presentat en temps i forma la documentació requerida.
9. En data 15 de setembre de 2021 la interventora municipal ha informat favorablement l’expedient.
Fonaments jurídics
1. Es tracta d’un contracte de subministraments d’acord amb l’establert en l’article 17 de la LCSP i el
seu objecte el constitueix l’organització events culturals.
2. Constitueixen la llei del contracte aquest plec de clàusules administratives particulars i el plec de
clàusules administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB núm.36 Annex I de data 11.02.2003) aplicable als contractes d’aquest tipus, en tot
allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública.
També regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars regulador del servei de què n’és
l’objecte en tot allò que no s’oposi o contradigui les previsions d’aquest plec de clàusules
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administratives, que, en qualsevol cas seran de prevalent aplicació respecte d’aquelles prescripcions
tècniques en cas de discrepància o discordança.
3. L’adjudicació d’aquest contracte es realitza mitjançant procediment negociat sense publicitat,
contemplat a l’article 168.2 de la LCSP, donat que per raons d’exclusivitat artístiques només es pot
encomanar el contracte a un empresari determinat.
4. Procediment i forma d’adjudicació. L’article 131 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació
utilitzaran una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat - preu i
s’adjudicaran ordinàriament mitjançant els procediments obert o restringit.
5. L’expedient inclou el plec de clàusules administratives particulars redactat a l’efecte per regir el
present contracte. El seu contingut s’ha redactat segons el previst a l’article 122 de la LCSP i normes
amb concordança, inclòs el plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Badalona,
així com el previst a l’article 67 del RGLCAP i s’ajusta a les necessitats de gestió i a les exigències del
procediment.
6. Atenent al que disposa la DA tercera de la LCSP, l’expedient així format serà sotmès als informes
preceptius del secretari i de l’interventor municipal. Com s’ha dit als antecedents l’expedient ha estat
informat favorablement per Secretària delegada i la Interventora General.
7. Atenent als Estatuts del Museu l’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules administratives
particulars, l’expedient de contractació, la despesa, la licitació, així com l’obertura del procediment obert
per tal d’adjudicar-lo és l’alcalde/president qui ha delegat en la vicepresidenta per decret de data 14 de
juliol de 2020.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER- Adjudicar el contracte de subministrament de la taula central que formava part del retaule
gòtic de Sant Sebastià, del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a XXXXXXXXXXXXXXX, per l’import
de la seva oferta, 60.000,00 € IVA inclòs.
SEGON.- Disposar la despesa de 60.000,00 € (IVA inclòs que no es detalla per tractar-se d’una
transacció subjecta al Règim Especial de Bens Usats, Objectes d’Art i Antiguitats i Objectes de
Col·lecció segons Llei 37/1992, de l’IVA, art. 135 i ss i concordants) que anirà amb càrrec a la partida
O12O4MUS/3331/68500 del pressupost d’inversions del Museu de Badalona.
TERCER.- Procedir a la notificació a l’adjudicatari, a través del mitjà designat pel mateix i publicar-ho
al Registre Públic de Contractes.
Badalona,
La vicepresidenta del Museu

N’he pres raó,
La secretària delegada

(Res. del. 14/07/2020)

ROSA BERTRAN
BARTOMEU - DNI
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