INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Núm. expedient: C210000243
Núm. contracte: 21000209
CPV:
79952100-3

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte establir les condicions tècniques de
contractació de serveis de coordinació i producció tècnica de la programació la
Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona.
Clàusules socials
 El Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya 2011-2016 (Resolució EMO/1528/2015 de 25 de juny) s’ha pres
com a referència en el càlcul dels costos directes i indirectes.
 Ponderació màxima de 35 punts del criteri d’adjudicació del preu ofertat.
 Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
La Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació és
un equipament municipal que uneix dos espais, un centre d’art i una fàbrica de
creació, que donen cabuda a tot l’engranatge del procés creatiu (recerca, creació,
producció, exhibició i difusió) des de la interdisciplinarietat, és a dir, contemplant
qualsevol llenguatge artístic contemporani.
La seva missió és la de donar suport a la creació i promoció de les arts i el
pensament contemporanis en les seves diverses manifestacions. Com a
interlocutor i articulador del sector artístic amb incidència en l’àmbit social i a
escala local, estatal i internacional, proporciona espais de trobada i recursos
(humans, econòmics i logístics) a agents culturals, ja siguin individuals o
col·lectius, per al desenvolupament i la difusió dels seus projectes. A través dels
seus dos programes principals (d’exhibició al Centre d’art i de residències a la
Fàbrica) i les seves activitats públiques, la Fabra i Coats impulsa un diàleg
transversal, crític i plural entre processos i visibilitat, producció cultural i
participació ciutadana, memòria històrica i arts contemporànies, entre comunitats
artístiques, educatives i de proximitat.

La Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona necessita contractar
un servei de coordinació i producció tècnica de la programació, que cobreixi les
funcions de coordinació tècnica, producció tècnica i administració. Ateses les
tasques de coordinació, producció i administració de les activitats del Centre d’Art,
no és aconsellable dividir el servei en lots.

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Es preveu una durada del contracte de 6 mesos(1) a comptar des de l’1 de març
de 2021 o l’endemà de la seva formalització.
El contracte es podrà prorrogar 2 mesos més, de l’1 de setembre fins el 31
d’octubre de 2021.
El pressupost del contracte es fixa en 67.754.98 euros i es desglossa en
55.995,85 euros de pressupost net, més 11.759,13 euros en concepte d’IVA al
21%.
En cas que el contracte sigui prorrogat, el pressupost de la pròrroga es fixa en
25.179.36 euros i es desglossa en 20.809,39 euros de pressupost net, més
4.369,97 euros en concepte d’IVA al 21%.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

COSTOS DIRECTES
Costos Salarials
Suma costos directes

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d'estructura
Benefici Industrial
Suma costos indirectes

TOTAL COSTOS (directes+indirectes)
(1)

IMPORT
48.847,59 €

48.847,59 €
IMPORT
2.751,98 €
4.396,28 €

7.148,26 €

55.995,85 €

5 mesos, degut a que durant el mes d’agost el Centre d’Art
Contemporani roman tancat.

Volum del servei i distribució per anys i categories

Es preveu que per desenvolupar aquest servei es necessita
personal, amb la següent distribució:
Categoria
Coordinació tècnica
Producció tècnica

Nº posicions

Director/a de
projectes
Animador
sociocultural

el següent

Jornada laboral
Jornada sencera
(37’5 h/set.)
Jornada parcial
(25 h/set.)

2
1

El còmput d’unitats de servei, en hores, distribuït per anualitats i per categoria,
per a 6 mesos es detalla a continuació:

2021

Còmput
hores

Import Base
Coordinació
tècnica

IVA (21%)

Import total

1.704

44.768,67 €

9.401,42 €

54.170,09 €

IVA (21%)

Import total

2.357,71 €

13.584,89 €

Import Base
Còmput
hores Producció tècnica
2021

585

11.227,18 €

CÒMPUT HORES COORDINACIÓ TÈCNICA
CÒMPUT HORES PRODUCCIÓ TÈCNICA
TOTAL HORES
IMORT BASE TOTAL
IMPORT IVA (21%) TOTAL
IMPORT TOTAL (IVA inclòs)

1.704
585
2.289
55.995,85 €
11.759,13 €
67.754,98 €

El còmput d’unitats de servei, en hores, i per categoria, per als 2 mesos de
pròrroga, es detalla a continuació:

2021

2021

Còmput
hores

Import
Base IVA (21%)
Coordinació tècnica

Import total

635

16.683,16 €

20.186,62 €

Còmput
hores

Import
Base. IVA (21%)
Producció tècnica

Import total

215

4.126,23 €

4.992,74 €

3.503,46 €

866,51 €

CÒMPUT HORES COORDINACIÓ TÈCNICA

635

CÒMPUT HORES PRODUCCIÓ TÈCNICA

215

TOTAL HORES

850

IMORT BASE TOTAL

20.809,39 €

IMPORT IVA (21%) TOTAL

4.369,97 €

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)

25.179,36 €

El preu de l’adjudicació serà abonat a l’empresa adjudicatària prèvia presentació
de factura mensual on s’especificaran les hores realitzades i les despeses
facturades per a cadascun dels conceptes de l’objecte del contracte.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

Atès que el contracte preveu pròrroga, el seu valor estimat és de 76.805,24 euros
sense IVA, que es desglossa tal i com s’indica:
MESOS
Març-agost 2021(*)

VE prestació

VE eventuals pròrrogues
55.995,85 €
20.809,39 €

setembre -octubre 2021
TOTAL

55.995,85 €

20.809,39 €

(*) el mes d’agost el Centre d’Art Contemporani roman tancat.
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Aquest contracte de coordinació i producció tècnica s’adjudicarà pel procediment
obert, d’acord al que s’estableix a l’article 156.6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic.

6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA O PROFESSIONAL, I
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
6.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit
al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa, ha de tenir un import igual o superior de 100.000,00 euros. En el cas
què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s’entendrà proporcional al període.
6.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA
D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de
comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals que es descriuen a continuació.

Les persones designades pel licitador per dur a terme el servei objecte d’aquest
contracte hauran de complir les condicions següents, les qual s’establiran com a
obligacions d’execució.





L’adjudicatari ha de garantir que les persones que destini al servei tinguin
la formació i categoria adequada prenent com a referència el Conveni
col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
L’adjudicatari haurà de garantir que les persones assignades disposin
d’experiència mínima de tres anys en temes relacionats amb coordinació,
gestió i producció d’exposicions d’art contemporani, i dels coneixements
vinculats a aquesta experiència en termes de comunicació, història, art,
humanitats i altres de propers.
Per a les funcions de coordinació i gestió, es considera imprescindible
parlar correctament català, castellà i anglès amb nivell de competència B1
o B2 segons el marc europeu de referència per a les llengües.

6.3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Criteris vinculats al objecte del contracte avaluables de forma automàtica
fins un màxim de 100 punts
1.1. Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts.
S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el
pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA
exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant
la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, publicat en la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny:

(

)

La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total
d'acord amb la previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de
contractació pública sostenible i la Guia de contractació pública social.

A aquests efectes es consideraran ofertes amb valors anormals o
desproporcionats aquelles que quedin per sota de la mitjana aritmètica
d’ofertes presentades en més d’un 10%.
Serà motiu d'exclusió, si es detecta que l'empresa ha fixat pel treballadors
adscrits al contracte uns nivells retributius inferiors als establerts en els
convenis del sector.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi,
amb valors anormals o desproporcionats:
-

-

Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les
ofertes o, en el cas d'una única empresa licitadora, de 15 punts
percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè
no compleix les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o
laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els
convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional
enumerades en l'annex X de la Directiva 24/2014.

1.2. Pel compromís d’oferir a tots els treballadors que prestin el servei
formació complementària a l’exigida i que aporti coneixements
addicionals als necessaris per a dur a terme el projecte atenent a
àrees com la inclusió social, l’atenció a la diversitat funcional,
diversitat cultural, recursos ofimàtics, etc. Es valorarà fins a 35
punts.
- Aquelles empreses que ofereixin un mínim de 10 hores anuals
remunerades, se li atorgarà 10 punts.
- Aquelles empreses que ofereixin entre 10 i 20 hores anuals
remunerades, se li atorgarà 20 punts.
- Aquelles empreses que ofereixin mes de 20 hores anuals
remunerades, se li atorgarà 35 punts.

1.3.

Per la utilització de mitjans tecnològics pel seguiment i control
d’acompliment dels horaris, es valorarà fins a 15 punts.

- Aquelles empreses que utilitzen el sistema de fulls de control horari, se li
atorgarà 0 punts.
- Aquelles empreses que presentin un sistema de control mitjançant
targeta amb banda magnètica, se li atorgarà 7’5 punts.
- Aquelles empreses que presentin un sistema de control online (mòbil o
tauleta), se li atorgarà 15 punts.

1.4 Pel compromís de que el personal que presti el servei podrà, si és
la seva voluntat, completar la seva jornada laboral fins a 37,5h. en un
altre centre on l’empresa adjudicatària també presti el servei: es
valorarà 15 punts.

7. PROPOSTA
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la
contractació del servei de coordinació i producció tècnica de la de La Fabra i
Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona en el període comprès entre l’1
de març de 2021 fins el 31 d’agost de 2021, per un import total de licitació de
67.754,98 € (IVA inclòs), base de 55.995,85 + 11.759,13 d´IVA al 21% € al
programa 33317 i econòmic 22699 del pressupost i d’acord amb les condicions
tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Anna Maria Ramirez Galvan, Directora, el dia 05/02/2021 a les 10:35, que informa.

