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Expedient núm. 02 / G0935 N – Estand Hong Kong 
 
 

RESOLUCIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SER VEI CONSISTENT 
EN LA CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PROD UCCIÓ (DIRECCIÓ, 
COORDINACIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE, MANTENIMENT I N ETEJA) D’UN 
ESTAND  QUE REPRESENTI LA CIUTAT DE BARCELONA EN L’ IDT EXPO DE HONG 
KONG, QUE ES DURÀ A TERME A HONG KONG DEL 3 AL 5 DE  DESEMBRE DE 
2015 
 
 
Fets 
 
1. El consorci de l’IRL és una entitat de dret públic de caràcter associatiu dotada de 

personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre integrat per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció 
i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per 
al compliment dels seus objectius, l’IRL dona suport a les polítiques de relacions 
exteriors en l’àmbit cultural de les institucions consorciades i contribueix a l’enfortiment 
de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona des de la perspectiva 
cultural. 

 
2. En data 1 de juliol de 2015, el cap de l’Àrea de Creació de l’Institut Ramon Llull emet 

informe en el qual exposa la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de la 
conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació, muntatge, 
desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de Barcelona 
en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong, que es durà a terme a Hong Kong del 3 al 
5 de desembre de 2015. 

 
3. En data 2 de juliol de 2015, el director de l’Institut Ramon Llull resol incoar expedient 

de despesa per a la contractació, mitjançant procediment obert, de la 
conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació, muntatge, 
desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de Barcelona 
en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong. 

 
4. El Plec de Clàusules Administratives Particulars que en regeix la contractació 

mitjançant procediment obert consta a l’expedient amb data 3 de juliol de 2015.   
 
5. Durant la tramitació d’aquest expedient, s’han complert tots els tràmits procedimentals 

necessaris per a l’adjudicació del contracte. 
 
6. En dates 18, 23 i 28 de setembre de 2015 van tenir lloc les Meses de contractació 

(obertura del sobre A, del sobre B i del C, respectivament). 
 
7. En data 25 de setembre de 2015, els vocals tècnics emeten l’informe relatiu als criteris 

subjectes a judici de valor de les ofertes presentades per les empreses Exit de 
Disseny, SL i Noe Conceptos Especiales, SL. I en data 28 de setembre de 2015, els 
vocals tècnics emeten l’informe relatiu als criteris de valoració automàtica. 

 
8. La dotació necessària per a satisfer el pagament d'aquesta contractació va amb 

càrrec als crèdits del pressupost de l’Institut Ramon Llull per a l’anys 2015. 
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Fonaments de dret 
 
1. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, regula la present contractació. S’han 
complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte. 

 
2. L’article 13.2.f) dels Estatuts, aprovats per ACORD GOV/12/2014, de 28 de gener, pel 

qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Ramon Llull, publicats al DOGC número 
6551 en data 30.1.2014, faculta el seu director en matèria de contractació. 

 
 
Per tant, 
 
Resolc: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de conceptualització, disseny, construcció i 
producció (direcció, coordinació, muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un 
estand que representi la ciutat de Barcelona en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong, 
que es durà a terme a Hong Kong del 3 al 5 de desembre de 2015, a l’empresa Exit de 
Disseny, SL, amb CIF B-61274601, per un import màxim de VUITANTA-QUATRE MIL 
SIS-CENTS NORANTA EUROS (84.690 €), IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de 
l’Institut Ramon Llull 2015. 

 
Segon.-  Retenir TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS (3.499,60 €), corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, en 
concepte de garantia definitiva. 
 
Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè formalitzi el document administratiu pertinent.  

 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar o bé 
recurs de reposició davant del director de l’Institut Ramon Llull - en el termini d’un mes a 
partir de l’endemà de la recepció de la notificació -, o bé recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o el Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears - en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la recepció de la 
notificació -, d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, amb la modificació operada per la Llei 4/1999. No es pot interposar 
recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la 
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.  
 
 
 
Barcelona,  29 de setembre de 2015 
 
El director de l’Institut Ramon Llull 
                                                              
 
 
 
 
 
Àlex Susanna i Nadal 
 


