Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei de Gestió de Parcs Naturals

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DEL
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL CICLE ÒPERA
ALS PARCS (Expedient núm. 2022/3138)
1.- Antecedents
El programa “Viu el parc”, organitza i coordina un seguit d’activitats artístiques, culturals
i educatives als espais de la Xarxa de Parcs Naturals, que permeten descobrir tant a la
població local com a la visitant, el ric patrimoni cultural i natural dels parcs naturals. El
programa entén la natura com un indret idoni per acollir espectacles i actuacions
artístiques de diferent naturalesa i magnitud (aplecs, festes, teatre, tallers, música,
òpera, activitats pedagògiques, etc.). Per atendre tots aquest objectius, el programa Viu
el parc està dividit en 4 lots un dels quals és el lot 4 Cicle Òpera als Parcs, el qual es va
desistir del procediment d’adjudicació (Expedient núm. 2020/7603).

2.- Objecte del contracte
El principal objecte del contracte del cicle “Òpera als parcs” és portar la música clàssica
i l’òpera als municipis dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona. El cicle té la voluntat de treballar per la difusió de la cultura als espais
naturals protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals, però amb la finalitat
de connectar la música clàssica i l’òpera amb la natura, i fer arribar aquest gènere
musical minoritari a la població resident dels municipis dels espais naturals.
La finalitat, doncs, d’aquest programa és la de connectar aquesta disciplina artística amb
la natura, i per una altra banda, fer arribar diferents gèneres musicals a la població dels
municipis dels espais naturals.
Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en el Plec de
prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) i en el Plec de clàusules
administratives particulars (en endavant, PCAP) redactats a tal efecte.
a)

Elecció del procediment de licitació i CPV del contracte

Atès que es va aprovar el desistiment corresponent al Lot 4-Cicle “`Òpera als Parcs” de
Viu el Parc (Expedient número 2020/7603) i la finalitat d’aquest nou expedient de
contractació és la contractació d’aquest servei.
En compliment del que estableix l’article 116.4 a) de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), i d’acord amb l’article 99.2 i evitar
un possible fraccionament de contracte, el procediment seleccionat ha estat un
procediment obert.
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En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant més d’un criteri d’adjudicació amb
l’objecte que els licitadors puguin millorar les prestacions i característiques a realitzar.
L’objecte del contracte es troba dins dels serveis especials de l’Annex IV de la LCSP,
concretament el CPV és el 92312000-1 Serveis artístics.
Donat aquest CPV i conforme el disposat a l’article 25.1.a)1r de la LCSP, aquest
contracte serà de caràcter privat.
b) Classificació exigida als participants
D’acord amb l’article 77.1.b) de la LCSP, la solvència econòmica i tècnica mínima
requerida no es podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial al no
estar inclòs l’objecte del contracte en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o
subgrups de classificació vigents, atenent al codi CPV del contracte: 92312000-1
Serveis artístics.
c)

Requeriments de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la
licitació s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que
es pugui donar compliment a les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars i del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims
següents:
c.1) Solvència econòmica i financera
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres
(3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de l’activitat de
l’empresari i de la presentació d’ofertes.
Import mínim: 30.000,00 € (IVA inclòs) en algun dels tres (3) exercicis esmentats.
Acreditació documental: 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. En el supòsit que
l’empresari individual no estigués obligat a legalitzar els seus llibres en el registre
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mercantil, haurà d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant una declaració
signada amb els justificants de les seves operacions durant aquell any.
c.2) Solvència professional o tècnica
Mitjans: Relació dels principals serveis realitzats en els últims tres (3) anys, d’igual
o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte d’aquest lot, que
inclogui objecte, import, dates, i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Requisits mínims: En aquesta relació han de constar un mínim de tres (3) serveis
en l’àmbit de la gestió artística i cultural per un mínim de 20.000,00 € en un dels tres
(3) exercicis esmentats.
Acreditació documental:
- Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats
expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa
licitadora.
c.3) Adscripció de mitjans personals
Mitjans personals: Els licitadors hauran de presentar, per a la prestació del servei,
l’equip mínim de professionals següent:
Dues persones, amb dedicació exclusiva al programa. D’aquestes dues persones,
una ha de ser un gestor musical que farà de director artístic del cicle i ha de comptar
amb una persona adjunta. Ambdós han de tenir estudis i/o experiència contrastada
en l’àmbit de la programació cultural.
Documentació mínima acreditativa de la capacitació tècnica:
Serà necessari incloure en aquest compromís d’adscriure els mitjans personals
esmentats, la inclusió succint dels currículums acadèmics i professionals
degudament signats, així com també una còpia autèntica o acreditativa de les seves
titulacions.
d) Criteris d’adjudicació i elecció de les fórmules de valoració
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c) i 145 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
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Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1. Preu ofertat ....................................................................................... 31 punts.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és
inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La formula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els licitadors,
de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
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Criteri 2. Millora en el nombre de cantants per a cada concert........... fins a 30 punts.
Amb la següent subpuntuació:
2.1- Millora de cantants per a tots els concerts sense cor (4 concerts per als dos
anys de contracte)............................................................................. fins a 14 punts
-

Un cantant més per a tots els concerts sense cor............................... 8 punts

-

Dos cantants més per a tots els concerts sense cor............................ 10 punts

-

Tres cantants més per a tots els concerts sense cor........................... 12 punts

-

Quatre cantants més per a tots els concerts sense cor....................... 14 punts

S’atorgaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el nombre de
cantants per a tots els concerts sense cor.
2.2- Millora d’un cantant més per a tots els concerts amb cor (2 concerts per als
dos anys de contracte)................................................................. fins a 16 punts
-

Un cantant més per a tots els concerts amb cor................................. 16 punts

S’atorgaran 0 punts a les ofertes que no presentin la millora d’un cantant més per a
tots els concerts amb cor.
Amb aquest criteri es millora la qualitat i dificultat artística i musical millorant així la
qualitat acústica de l’espectacle.
Es garanteix un repartiment equitatiu de les puntuació entre tots els licitadors, de manera
que es respecta el criteri de proporcionalitat.
Criteri 3. Per cada proposta d’actuació cantada en català (màxim 6
actuacions)............................................................................................ fins a 24 punts
S’atorgaran 4 punts per cada actuació cantada en català fins un màxim de 24 punts. En
cas que no es realitzi cap actuació en català s’atorgarà 0 punts.
Es puntua positivament les actuacions en català ja que permet una difusió en el territori
de la cultura musical en aquesta llengua.
Es garanteix un repartiment equitatiu de les puntuació entre tots els licitadors, de manera
que es respecta el criteri de proporcionalitat.
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Criteri 4. Pel nombre de concerts proposats pels 2 anys de
contracte................................................................................................fins a 15 punts.
-

1 concert més pels dos anys de contracte (mínim 6 concerts)........ 8 punts

-

2 concerts més pels dos anys de contracte (mínim 6 concerts)..... 15 punts

S’atorgaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el nombre de concerts.
La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa licitadora
incrementi en la mesura del possible el nombre de concerts proposats pels dos anys de
contracte, ja que això millora l’oferta de concerts pels espectadors.
e)

Condicions especials d’execució

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
-

És condició especial d’execució que l’empresa contractista garanteixi que el
salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a
dones i homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.
Aquestes obligacions s’estendran a tot el personal subcontractat pel contractista
principal destinat a l’execució del contracte. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment i pel que fa a les cotitzacions, d’acord amb la clàusula 2.4 del plec
de clàusules administratives particulars.

-

f)

L’empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea vigent en
matèria de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial.
Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
No es preveu la modificació del contracte.
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g) Dades econòmiques del contracte
El pressupost de licitació anual de la contractació, desglossat és el següent:
Pressupost anual IVA
exclòs
29.752,00 €

Pressupost
licitació anual (IVA inclòs)
36.000,00 €

21% IVA
6.248,00 €

Sent la quantitat biennal del pressupost base de licitació de la contractació, la següent:
Pressupost pluriennal
IVA exclòs
59.504,13 €

21% IVA
12.495,87 €

Pressupost base
licitació biennal (IVA inclòs)
72.000,00 €

I s’ha fixat amb el detall següent:
 Costos directes (personal, desplaçaments, vestuari, proveïdors): 72,97 %
 Costos indirectes (direcció, gestió, administració, assegurances i altres, benefici
empresarial): 26,56 %
 Altres despeses: 0,47 %
Cal dir que en el sector de la cultura, no existeix a Catalunya un conveni col·lectiu
aplicable a la contractació d’artistes en tot i cada un dels àmbits que abraça aquest
contracte.
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de cent dinou mil vuit euros amb vint-i-sis cèntims
(119.008,26 €), IVA exclòs.
Els conceptes que integren el valor estimat són els següents:
Vigència inicial de 2 anys
Possible pròrroga de 2 anys

59.504,13 €
59.504,13 €
Valor estimat: 119.008,26 €

h) Règim de pagament
El pagament es realitzarà per compliment de programa.
Atès que el Cicle suposa fer front a diferents despeses de contractació i d’adquisició de
materials al llarg de l’any s’estableix que el pagament es farà una vegada finalitzada
cada actuació, prèvia presentació de la factura corresponent. Les factures detallaran els
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corresponents conceptes, la quantitat i l'import de cadascun d'ells i el desglossant de
l'import corresponent a cada Parc.
i)

Informe d’insuficiència de mitjans

D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f) de LCSP, i a tenor dels arguments
presentats i davant la impossibilitat de poder fer amb mitjans propis la prestació d’aquest
servei, es proposa la gestió del cicle Òpera als Parcs en concert a través de la
contractació d’una empresa externa especialitzada en gestió artística i cultural.
j)

Lotització del contracte

Atès que aquesta contractació era el Lot 4 que formava part de Viu el Parc (Expedient
núm. 2020/7603) el qual es va aprovar el seu desistiment.
D’acord amb els articles 99.3.b) i 116.4.g) de la LCSP, es justifica la decisió de no dividir
la present contractació en lots atès que les actuacions que es realitzaran constitueixen
una mateixa unitat operativa i funcional en el sentit que totes les prestacions que
s’executaran contenen els elements imprescindibles per a un correcte funcionament del
servei que es pretén aconseguir amb la celebració del present contracte. Nogensmenys,
la divisió en lots comportaria una execució del contracte excessivament difícil i onerosa
per l’òrgan promotor des d’un punt de vista tècnic. Cal tenir en compte, a més, que una
obligada necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diferents lots podria
posar greument en perill la correcta gestió i execució del contracte.
k)

Revisió de preus

D’acord amb l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus.
l)

Establiment excepcional de la garantia provisional

D’acord amb l’article 106 de la LCSP, no s’exigeix la constitució de garantia provisional.
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m) Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents penalitats:
D’acord amb l’article 193 del la LCSP:
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
 Una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
 Pel

compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos
o de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran
penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de
ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes següents:

 Per l’incompliment unilateral per part del gestor del programa del calendari
previst, no informat amb un mínim de 30 dies, sempre que no es tracti d’una
causa de força major acreditada, comportarà una penalitat de 500 €.
 Per retard en més de 15 minuts en els horaris d’inici del recital, imputable al
gestor de l’esdeveniment, comportarà una penalitat de 50 €. En cas de
reincidència, un segon incompliment comportarà una penalitat de 100 €.
 Cada retard de més de 15 minuts, a partir del segon esmentat, comportarà una
penalitat de 200 €.
 Per cada absència injustificada en la participació de reunions concertades per la
Diputació de Barcelona, comportarà una penalitat de 50 €.
 Per l’incompliment injustificat d’un recital previst per causa de força major
comportarà que cada recital no executat sense justificació, generi una penalitat
de 3.000 €.
D’acord amb els articles 215.3 i 217.2 de la LCSP:
B) Per l’incompliment de les condicions de subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins el 50%
de l’import del subcontracte o donar lloc a la resolució del contracte, d’acord amb
l’article 215.3 de la LCSP.
C) Per l’incompliment de les condicions de pagament a subcontractistes s’imposarà una
penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte o donar lloc a la resolució del
contracte en els termenes de l’article 217.2 de la LCSP.
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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
a la Diputació, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
n) Tasques crítiques que no es poden subcontractar
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte,
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte
a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.
D’acord amb els articles 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 de la LCSP, no s’estableix
cap tasca crítica que no es pugui subcontractar.

Per tot això, els tècnics sotasignats informen de la necessitat d’efectuar els tràmits
oportuns per a l’esmentada contractació, per a un període de dos anys prorrogable de
forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui
excedir de quatre anys.
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