INFORME DE CONTRACTACIÓ PER A LA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER LA PRODUCCIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DEL CICLE LUNAR A LA PALLISSA DE CASTELLADRAL (“LA LLUNA EN UN COVE”) DE
NAVÀS QUE S’INSCRIU EN EL MARC DEL PROJECTE “EL GEOTURISME COM A EIX
VERTEBRADOR PER LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA DEL BAGES DEL
PO FEDER 2014-2020 EIX 6”
1. OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 116 LCSP)
Justificació de la necessitat:
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central va esdevenir Geoparc de les Xarxes
Europea i Mundial el setembre del 2012, és també el primer de Catalunya reconegut com a
Geoparc Mundial de la UNESCO.
És tracta d’un projecte vertebrador que posa en valor atractius geològics i miners del territori
així com també els atractius turístics sota un denominador comú, el geoturisme, amb una
oferta turística interessant i de qualitat, que integra cultura, natura, geologia, mineria i
gastronomia.
Amb l’afany de millorar l’oferta turística de comarca, el Consell Comarcal fa que l’operació
principal del PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, consisteixi en la dinamització del
Geoparc com a eix vertebrador per la diversificació de l’economia de la comarca mitjançant
el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació, posicionant el Geoparc i
preservant de manera sostenible el patrimoni local.
Les estratègies d’aquest projecte d’impuls del geoturisme al Bages van dreçades a:



Fer del geoturisme un motor econòmic comarcal que generi ocupació.
Promoció de la comarca posant en valor les seves fortaleses i potencials.

En aquesta operació s’integra la necessitat d’executar el projecte ressaltat en color:
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Aquest doncs, requereix de la prestació de serveis de direcció facultativa i el Consell
Comarcal no disposa de l’especialitat tècnica ni del volum de personal per a la seva
execució. A banda, aquests elements han de ser sotmesos a licitació en aplicació de l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 març, per a la selecció d’operacions de les entitats locals susceptibles
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
Justificació de la idoneïtat:
Les actuacions que s’impulsen dins del marc del projecte “el Geoturisme com a eix
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020
eix 6”, es fan amb l’objectiu de dinamitzar i diversificar l’economia de la comarca mitjançant
el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació i preservant de manera
sostenible el patrimoni local. Tot plegat entenent que s’ha de fer del geoturisme un motor
econòmic comarcal que generi ocupació aprofitant-lo com una oportunitat per la
diversificació de l’economia del Bages i, especialment, per al seu sector turístic, gràcies a la
singularitat geològica de la comarca i a la marca Geoparc Mundial de la UNESCO.
És un projecte per l’impuls del geoturisme al Bages i un projecte de turisme sostenible
perquè s’enfoca en la promoció i en la preservació del patrimoni local, especialment el
geològic, a través de la realització d’actuacions basades en rehabilitacions del patrimoni
arquitectònic, monumental i natural com també la millora de l’accessibilitat i senyalització
dels recursos patrimonials i paisatgístics relacionats amb el llegat geològic i miner de la
comarca.
També és una aposta decidida cap al geoturisme en l’àmbit de la comarca del Bages, on 8
municipis treballaran conjuntament amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni
arquitectònic i geològic de cada indret. Cadascun d’aquests projectes tenen una visió
supramunicipal que servirà per reforçar la marca GEOPARC, essent el paraigües sota el

qual es gestionaran i coordinaran tots els agents públics i privats a fi de millorar l’oferta
turística d’aquest i posar en valor els atractius del Bages.

Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte, que es presenta en licitació en lot únic, és la realització del
projecte museogràfic del Centre d’Interpretació del Cicle Lunar a la pallissa de Castelladral
(“La lluna en un cove”) de Navàs, mitjançant un contracte mixt de servei i subministraments.
L’àmbit d’actuació del projecte és l’antiga pallissa de Castelladral, l’objectiu del projecte és
recuperar i posar en valor la memòria que reflecteix l’estret vincle entre els cicles lunars i els
treballs agrícoles i forestals. Dins el marc del Geoparc, aquesta proposta té la voluntat de
reflectir el marcat caràcter de la geografia d’aquest territori mitjançant l’encaix de tres eixos
discursius bàsics:
o

Lluna pagesa

o

La incidència del cicle lunar en els ritmes vitals de plantes i animals

o

El protagonisme de la lluna als pobles rurals

El termini d’execució previst és de 3 mesos.

Justificació en cas d’insuficiència de mitjans personals:
El Consell Comarcal no disposa de recursos materials ni humans propis per poder prestar
els serveis de direcció facultativa de cadascun dels diferents projectes que formen part
d’aquesta licitació.

2. PREU (art. 102 LCSP)
Projecte

Base

IVA 21%

Preu licitació

El Centre d’Interpretació del Cicle Lunar a la
Pallissa de Castelladral (“La Lluna en un cove”)

32.279’92 €

6.778’78 €

39.058’70 €

El detall del càlcul dels preus unitaris s’estableix en el Projecte constructiu.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària següent:
Any
2019

Econòmic Programa
622

432.2

Pressupost net

% IVA

Import IVA

Import total

32.279’92 €

21%

6.778’78 €

39.058’70 €
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El 50% de l’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
El valor estimat del contracte és de 32.279’92 €

3. TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
Contracte mixt de servei i subministraments (art.18 LCSP) X

CPV:
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és:
o
o

39154000-6 Equipament d’exposicions
92521100-0 Serveis d’exposició en museus

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Nom i cognoms: Betlem Pascual Serra
Càrrec: Tècnica responsable del PO FEDER 2014-2020 eixos prioritaris 4 i 6 del Consell
Comarcal del Bages
5. CRITERI DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I D’ADJUDICACIÓ O CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ:
CRITERIS DE CAPACITACIÓ I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA:
El licitador haurà de complir les condicions següents:
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari i en els termes que es detallin en el requeriment.
- Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.
Mínim: Per un import mínim de igual al valor estimat del contracte al que es presenti en
algun dels tres (3) exercicis esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran
el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil. També es pot acreditar mitjançant certificació bancària i declaració del
empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa.

b) Solvència professional o tècnica:
- Relació dels principals subministraments o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3)
últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests,
signada pel representant legal de l’empresa.
Mínim: L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys el 70% del valor anual
mitjà del contracte.
Documentació acreditativa dels subministraments o treballs realitzats:
- Quan els subministraments o treballs s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal
aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els subministraments o treballs s’hagin realitzat en entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests o a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora.
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, s’hauran de comprometre, mitjançant
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals, a mantenir durant l’execució de l’obra, sense cost addicional
pel Consell Comarcal. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter
d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari:
Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans que indicarà mitjançant
relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:
-

Director de producció audiovisual i de continguts en els seus diferents suports
(plafons i audiovisuals, entre altres), amb titulació acadèmica i professional que
l’habiliti, d’acord amb les seves especialitats i competències, per executar el
contracte.

Els requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica i professional tenen
caràcter selectiu, per tant el seu incompliment suposa l’exclusió del licitador o
l’empresa.
De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles
que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del
contracte, disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es
recorri no està incursa en una prohibició de contractar.
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que
disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del
compromís per escrit de dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que
hagués presentat la millor oferta, previ requeriment complimentat de conformitat amb el
que es disposa a l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix
a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que prevé l’article 75 de la LCSP, o
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tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració
responsable i presentar altre declaració separat per cadascuna de les empreses a la
capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat.
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà
necessari que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament
responsables de l’execució del contracte, i que acreditin individualment la solvència que
aporten.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en
els termes indicats en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrant
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a
una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu.
El pal de paller d’aquest projecte és la realització d’un audiovisual d’entre 8 i 12 minuts
de durada. És per aquest motiu que, alhora de definir els criteris d’adjudicació, s’ha
posat èmfasi en la qualitat de l’equip de treball, tant pel que fa a les titulacions
acadèmiques com a la seva experiència. Com que es tracta d’un audiovisual que gira
entorn a una temàtica complexa com és la relació del cicle lunar amb vida rural,
d’abans i avui, que vol defugir d’un mer recull d’experiències i testimonis orals per, en
canvi, dotar-se d’un marcat caràcter evocador i immersiu, s’ha cregut necessari
puntuar que l’equip de treball estigui format per professionals adequats: dissenyador,
documentalista, guionista, realitzador audiovisual, tots ells dirigits per una persona
amb capacitat i experiència per a exercir la direcció de la producció audiovisual i de
continguts. Finalment, com que el projecte també preveu la creació i instal·lació de
suports textuals, s’ha cregut convenient valorar que l’equip de treball consti també d’un
cap d’instal·lacions i muntatges museogràfics.
Finalment, el darrer criteri en importància és el de la millora en el preu de licitació. La
relativament poca importància d’aquest criteri en el ponderació és degut a la voluntat
de fer prevaldre la qualitat tècnica en la prestació del servei per damunt d’una baixa
econòmica que, probablement, anirà en detriment de l’assoliment de bons resultats a
nivell qualitatiu.

Criteris

Qualificació i experiència del personal adscrit al contracte

Puntuació
màxima: 45
punts

Fins a 10
punts

Naturalesa del criteri i
documentació per a valoració
i posterior verificació

(criteri automàtic)

1.

Qualificació i experiència de/la director/a de
producció audiovisual i de continguts

2 punts per
1.1 Es valorarà que el/la director/a de producció estigui en
cada
possessió de la següent titulació: Grau en comunicació
titulació
audiovisual i multimèdia o titulació equivalent i Màster
en producció audiovisual o titulació equivalent

1.2 S’atorgarà 1 punt per cada projecte de característiques
iguals o similars al projecte licitat, que hagi participat
Fins a 6
com a responsable de la direcció de producció
punts
audiovisual i de continguts en els últims 5 anys
prenent com a base la data de certificació final, fins a
un màxim de 6 punts.

Millora de l’equip de treball i experiència d’aquest

2.

Es valorarà tenir cap d’instal·lacions i
muntatges museogràfics

2.1 Es valorarà que el/la cap d’instal·lacions i muntatges
museogràfics estigui en possessió de la següent titulació:
Arquitecte/a, Aparellador/a o Arquitecte/a Tècnic/a,
Enginyer/a o títol de grau equivalent

Fins a 30
punts

Acreditació amb còpia del títol

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost.

(criteri automàtic)

Fins a 6
punts

2 punts

Acreditació amb còpia del títol

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost.
2.2 S'atorgarà 1 punt per cada projecte de característiques
iguals o similars al projecte licitat, que hagi participat com a
Fins a 4
cap d’instal·lacions i muntatges museogràfics, en els
punts
últims 5 anys prenent com a base la data de certificació
final, fins a un màxim de 4 punts.

3.

Es valorarà tenir un dissenyador/a creatiu/a en
grafisme i necessitats específiques de la
producció amb:

o
Caldrà presentar informe vida
laboral,
contracte
en
la
categoria professional objecte
de valoració, informe de
l’empresa sobre la prestació del
servei objecte de valoració i
informe de l’empresa que
acrediti
l’experiència
del
professional

Fins a 6
punts
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3.1 Possessió de la titulació acadèmica corresponent

2 punts

Acreditació amb còpia del títol

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost.
3.2 Experiència professional: s’atorgarà 1 punt per cada
projecte de característiques iguals o similars al
4 punts
projecte licitat, on hagi participat en els últims 5 anys
prenent com a base la data de certificació final, fins a
un màxim de 4 punts

4.

Es valorarà tenir un documentalista amb:

o
Caldrà presentar informe vida
laboral,
contracte
en
la
categoria professional objecte
de valoració, informe de
l’empresa sobre la prestació del
servei objecte de valoració i
informe de l’empresa que
acrediti
l’experiència
del
professional.

Fins a 6
punts

4.1 Possessió d’un títol de llicenciatura o grau en història o 2 punts
antropologia

4.2 Experiència professional: s’atorgarà 1 punt per cada 4 punts
projecte de característiques iguals o similars al
projecte licitat, on hagi participat en els últims 5 anys
prenent com a base la data de certificació final, fins a
un màxim de 4 punts

Acreditació amb còpia del títol.

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost.
o
Caldrà presentar informe vida
laboral,
contracte
en
la
categoria professional objecte
de valoració, informe de
l’empresa sobre la prestació del

servei objecte de valoració i
informe de l’empresa que
acrediti
l’experiència
del
professional.

5.

Es valorarà tenir un guionista amb:

Fins a 6
punts

5.1 Possessió d’un títol de llicenciatura o grau en
2 punts
comunicació audiovisual o cinematografia

Acreditació amb còpia del títol

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost.
5.2 Experiència professional: s’atorgarà 1 punt per cada
projecte de característiques iguals o similars al
4 punts
projecte licitat, on hagi participat en els últims 5 anys
prenent com a base la data de certificació final, fins a
un màxim de 4 punts

6.

Es valorarà tenir un realitzador audiovisual
amb:

o
Caldrà presentar informe vida
laboral,
contracte
en
la
categoria professional objecte
de valoració, informe de
l’empresa sobre la prestació del
servei objecte de valoració i
informe de l’empresa que
acrediti
l’experiència
del
professional.

Fins a 6
punts

6.1 Possessió d’un títol de grau superior en realització,
llicenciatura o grau en comunicació audiovisual o 2 punts
llicenciatura o grau en cinematografia

6.2 Experiència professional: s’atorgarà 1 punt per cada
projecte de característiques iguals o similars al
projecte licitat, on hagi participat en els últims 5 anys
4 punts
prenent com a base la data de certificació final, fins a
un màxim de 4 punts.

Acreditació amb còpia del títol

Caldrà
acreditar-ho
(adjudicatari)
amb
una
declaració jurada que inclogui
la relació de les obres objecte
de valoració, s’adjuntarà el
certificat de bona execució, així
com la documentació del
projecte que acrediti l’actuació
concreta i el seu pressupost.
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o
Caldrà presentar informe vida
laboral,
contracte
en
la
categoria professional objecte
de valoració, informe de
l’empresa sobre la prestació del
servei objecte de valoració i
informe de l’empresa que
acrediti
l’experiència
del
professional.

Baixa econòmica

Fins a 5
punts

(criteri automàtic)

Millora en el preu de licitació
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:
Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes
anormals o desproporcionades aquelles que, respecte del criteri del preu, es trobin en els
supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP. Respecte al criteri experiència no procedeix
aplicar la valoració d’ofertes anormals o desproporcionades ja que fa referència al nombre
de projectes redactats i al personal addicional.
6. TERMINI EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini d’execució per al contracte és de 3 mesos a comptar des de l’endemà de la data
de formalització del contracte, amb la previsió de que aquesta sigui al mes de març
d’enguany.
7. RÈGIM SANCIONADOR
Cas que el Consell Comarcal no opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:

A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
A. Una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA
exclòs.

B. Procedirà a la imposició de sancions d'acord amb l'article 191.1 de la LCSP, la quantia de
cadascuna d'elles no podrà ser superior al 10 per cent del preu del contracte, ni el total de
les mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte; o bé per la resolució del contracte
d'acord amb els efectes assenyalats en la lletra f) de l'art. 211 de la LCSP, per
l’incompliment indicat a l’apartat c) de la clàusula 2.1.2).
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre
la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments
esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en
què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats al Consell
Comarcal, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

8. FORMA DE PAGAMENT
La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà conforme
al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP. Si, a causa del seu estat, els béns no
poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en l’acta de recepció i l’Administració ha de
donar les instruccions necessàries a l’empresa contractista perquè solucioni l’estat dels béns
defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb el contracte.
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