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Exp. PO 2020/02 

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ 

 

Vista la resolució de data 26 de febrer de 2020, per la qual es va aprovar l’expedient de 
contractació del servei de disseny, producció, muntatge, desmuntatge, coordinació, transport i 
emmagatzematge d’un estand del Barcelona Convention Bureau per a la fira IBTM World 2020, 
amb codi d’expedient PO 2020/02, per procediment obert i tràmit ordinari, segons el que es 
determina als articles 26 i 27 de les Instruccions Internes de Contractació; 
 
Vista l’acta de proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació del contracte de data 27 de 
juliol de 2020, que motiva l’adjudicació del contracte a la millor oferta qualitat preu, i que ha 
estat publicada al perfil de contractant del Consorci de Turisme de Barcelona; 
 
Havent rebut en temps i forma la documentació requerida, per part de l’empresa proposada 
com adjudicatària del contracte; 
 
D’acord amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; 
 
Vist que en data 10 de setembre de 2020 es va procedir a l’autorització de l’adjudicació del 
contracte per part del Comitè Executiu de l’entitat, atorgant a la directora general del Consorci 
de Turisme de Barcelona la facultat de signatura del contracte,  
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.- Adjudicar el contracte pel servei de de disseny, producció, muntatge, desmuntatge, 
coordinació, transport i emmagatzematge d’un estand del Barcelona Convention Bureau per a 
la fira IBTM World 2020, pel període d’un any amb possibilitat de pròrroga de la construcció per 
un període de 2 anys més, a l’empresa BARTHES & BLOD, S.L., proveïda de NIF núm. B60579448, 
per un import de 157.300,00 euros IVA inclòs, (130.000,00 euros sense IVA). 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als licitadors que han participat 
al procediment de licitació, així com publicar-la al Perfil de Contractant del Consorci de Turisme 
de Barcelona. 
 

Tercer.- Informar a les empreses licitadores que, d’acord amb el que es determina a l’apartat 5 

de l’article 321 de la LCSP, la present resolució podrà ser impugnada en via administrativa de 

conformitat amb el que es determina a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant recurs d’alçada davant al propi 

òrgan de contractació dirigit al Comitè Executiu de l’Entitat, en el termini d’un mes a partir de la 

notificació de la present resolució.  
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Quart.- Formalitzar el contracte pel servei de disseny, producció, muntatge, desmuntatge, 

coordinació, transport i emmagatzematge d’un estand del Barcelona Convention Bureau per a 

la fira IBTM World 2020. 

 

Cinquè.- Informar que, atesa la situació d’excepcionalitat i incertesa vers la celebració de la fira 

IBTM World 2020, en el cas que finalment fos cancel·lada, suspesa, o posposada a l’exercici 

2021, l’execució i totes les obligacions inherents a aquest contracte es veuran conseqüentment 

posposades a l’edició de l’esdeveniment de 2021. 

 

I per a que així consti, signo la present resolució. 

 
 
 
 
Sra. Marian Muro Ollé 
Directora General 
 

A Barcelona, a 15 de setembre de 2020 
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