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D. Central de Contractació
Servei per al desenvolupament del Connect'Art, Fira de joves creadors/es de Badalona
Contractacions de serveis

Plec de condicions tècniques que regeix el contracte del servei per
al desenvolupament del Connect’Art, Fira de joves creadors/es de
Badalona per als anys 2019 i 2020.

1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte la contractació del servei per al desenvolupament del Connect'ArtFira de joves Creadors de Badalona, que inclou la producció d'activitats/espectacles/animacions, ambientació i
adequació de l'espai, muntatge de les infraestructures i assistència tècnica especialitzada per a la seva
organització.
La Fira es durà a terme el dissabte 30 de novembre de 2019, en un horari de 10 a 20 h, essent l'últim
dissabte del mes de novembre, o bé el primer del mes de desembre, la data prevista per a l’ any 2020, sempre
subjecte a possibles modificacions que la mateixa naturalesa de la fira pot ocasionar (condicions
meteorològiques adverses, etc) en qualsevol de les anualitats a què s’ha fet abans referència. Així mateix, tot i
que la durada de la fira és d'una jornada, s'estima que, segons les necessitats, el muntatge de la fira es pugui
fer durant el dia anterior, estant previst el seu desmuntatge pel mateix dia de la fira.
Un dels objectius de les Polítiques de Joventut és la potenciació del desenvolupament de programes i
accions que tinguin com a denominador comú la millora de les condicions de vida i d’emancipació dels i les
joves, i alhora donar resposta a la demanda del col·lectiu juvenil de la ciutat de donar als joves creadors
l’oportunitat de donar a conèixer i promocionar els seus projectes i la seva obra, posant-los a l’abast els
recursos necessaris des de la pròpia ciutat.
Amb l’organització d’una fira artesana i artística, en la qual s’incloguin diverses modalitats, es té la
voluntat de procurar un espai pels joves artistes i artesans on poder exposar, promocionar i vendre les seves
obres. Es tracta d’un esdeveniment cultural de referència, de reunió i de participació que potencia l’espai
públic com a escenari de creació i experimentació, transformant l’entorn en un aparador del talent i potencial
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dels joves de la ciutat. D’aquesta manera, es pretén reforçar la viabilitat de projectes emprenedors dins del
món artístic, així com ampliar la seva visibilitat a la ciutat, recolzant les iniciatives dels joves amb un perfil
que integri la capacitat creativa, la inquietud i la motivació per a innovar i transformar el seu entorn.

2. Competència municipal
Entre les competències pròpies del Departament de Joventut es troba la potenciació del
desenvolupament de programes i accions que tinguin com a denominador comú la millora de les condicions de
vida i d’emancipació dels i les joves. En aquesta línia i segons s'indica al Pla Director de Joventut de Badalona
2017-2021, és missió d'aquest departament detectar necessitats, orientar polítiques transversals i actuar
directament amb els i les joves donant suport, dinamitzant, assessorant i posant a l’abast recursos i serveis per
tal de donar-los eines que facilitin les condicions necessàries perquè puguin desenvolupar el seu propi
projecte de vida en diferents àmbits, en aquest cas concretament, en l'àmbit de la creació artística, afavorint la
plena integració dels i les joves en la vida cultural de la seva ciutat i potenciant-la com un espai de creativitat i
innovació on els joves puguin expressar-se i donar resposta a les seves inquietuds.
Tanmateix, l’article 25.1 l) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en
endavant LRBRL, d’acord amb la modificació operada per Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’administració local (en endavant LRSAL), estableixen que els ajuntaments exerciran com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, entre d’altres i
per la qüestió que ens ocupa, «la promoció de l’ocupació del temps de lleure» i «promoció de la cultura»
respectivament.

3. Consideracions tècniques

3.1. Objectius generals:
•

Donar l’oportunitat als joves artistes de donar-se a conèixer i donar sortida a la seva obra.

•

Motivar i fomentar l’esperit emprenedor dels joves de Badalona.

•

Facilitar als joves el desenvolupament de les seves inquietuds artístiques.

•

Crear un espai pioner de creació i experimentació per a tota la població juvenil i una mostra de
l’aportació dels/les joves.

•

Fomentar un espai favorable per a poder desenvolupar les seves iniciatives.
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•

Crear i impulsar idees innovadores en els projectes sorgits.

•

Reforçar la viabilitat de projectes d’emprenedoria dins el món artístic, facilitant aliances i potenciant
la venda dels seus productes i serveis.

•

Ampliar la presència i la visibilitat de la emprenedoria artística en la ciutat de Badalona .

•

Transformar l’entorn en un espai de creació artística .

•

Consolidar iniciatives a través de la creació de xarxes de col·laboració entre els participants.

•

Donar a conèixer la ciutat creant un segell distintiu.

•

Donar a conèixer el Badiu Jove i els serveis que s’ofereixen.

•

Fer que el Departament de Joventut i el Badiu Jove siguin un referent per aquests/es joves artistes.

•

Possibilitar la igualtat d’oportunitats a tots els joves que tinguin habilitats artístiques o artesanes a
participar en aquesta fira.

3.2. Espai i ubicació:
Per a garantir el seu èxit, la fira es desenvoluparà en un espai de referència, ampli i ben comunicat, de
fàcil localització per tots els barris de la ciutat i que s'adapti fàcilment a les dimensions de la fira. La
localització estarà sotmesa a les necessitats concretes de cada any, considerant com a possibles/potencials
emplaçaments el Passeig Marítim o la Plaça de Pompeu Fabra, ubicacions on la fira s'ha desenvolupat de forma
exitosa en passades edicions.
Les activitats es desenvoluparan principalment a l'espai exterior, malgrat que algunes d'elles, per les
seves característiques, es poden acollir en un espai tancat, si la ubicació disposa d'un local/instal·lació que ho
permeti. La intervenció de grafit o altres tècniques de muralisme, il·lustració o street art que es contempli, es
realitzarà a la paret de la via pública que s'hagi pactat prèviament propera a la zona o, en el seu defecte, en el
suport material que s'acordi.
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3.3. Tasques a desenvolupar:
La prestació del servei es farà sota la direcció organitzada dels tècnics/ques del Departament de Joventut.
En aquesta línia, les funcions de l'empresa adjudicatària seran les següents:
•

Vetllar per a una correcta producció de les activitats/espectacles/animacions...contractades.

•

Proporcionar les infraestructures necessàries, així com el seu corresponent muntatge i
desmuntatge.

•

Procurar per l'ambientació i adequació dels espais de la fira (exterior i interior), així com del
guarniment dels espais destinats als tallers. La proposta d'ubicació de les carpes i stands
s'indicaran en un planell facilitat pels tècnics/ques de joventut, subjecte a possibles
reordenacions.

•

Assegurar l'assistència tècnica especialitzada per al desenvolupament de la fira, per tal de poder
donar resposta de forma immediata als incidents/contratemps que puguin sorgir.

•

Establir una constant coordinació amb el Departament de Joventut i l’equip del Badiu Jove.

3.4. Necessitats tècniques i infraestructures:
o

Instal·lació d'un mínim de 30 carpes de 3x3 m (transport, lloguer per 1 dia, muntatge i
desmuntatge) fins a un màxim de 40 carpes (segons les inscripcions rebudes i el nombre
de participants final).

o

Punts de llum i il·luminació d'un mínim de 30 carpes fins a un màxim de 40 i 6 focus
d’il·luminació externa (segons el número final de carpes).

o

Il·luminació amb garlandes LED espai exterior per a una llargada de 30-35 metres.

o

Megafonia exterior amb 6 punts i equip de so inclòs.

o

Sonorització espai interior amb dos altaveus.

o

Generador de 40 KW tot inclòs per a un funcionament de 13 hores aprox.

o

Pantalla de 50 polsades.

o

Lloguer i col·locació de un terra vinílic de 5x5 m aproximadament, adaptat per a
espectacles de ball, que actuarà com a

escenari. En el seu defecte, i segons les
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necessitats concretes dels espectacles contractats, es col·locarà una tarima de les
mateixes dimensions.
o

2 estufes exteriors de gas per als espais de tallers, que garanteixin la temperatura de
confort durant tota la durada de la fira, amb una autonomia aproximada de 10 h.

o

Regidoria, gestió i producció durant el desenvolupament de la fira: tasques de
mantenimet i suport quan els tècniques/tècniques ho requereixin, vetllar pel bon
compliment de la programació, resoldre possibles incidències i/o necessitats dels
firaires...

o

Tècnic de so, en horari de 9 a 20 h.

o

Speaker, en horari de 10 a 20 h.

o

Transport de material divers des de diferents centres juvenils a la Fira (anada i tornada),
d'un mínim de 30 km i un màxim de 40 km.

o

Penjar i distribuir el material de difusió.

o

Concretar i organitzar la participació d’una o dues food-trucks o similars.

3.5. Actuacions i tallers:
Programar com a mínim les següents activitats/espectacles/animacions gratuïtes:
o

1 taller relacionat amb la gastronomia creativa (2 hores)

o

1 taller relacionat amb la creació tèxtil i les diferents tècniques utilitzades (estampació
samarretes, crochet, patchwork...) (2 hores)

o

1 taller de creació i disseny sobre diferents suports i materials (fusta, paper, suro...) (2
hores)

o

1 taller de ceràmica o activitat artesanal (4 hores)

o

1 intervenció de pintura mural (superfície 9x9 m aprox.)

o

1 espectacle final de gran format relacionat amb el món de les arts escèniques:
dansa/música/teatre... (30 minuts)

o
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3.6. Avaluació i seguiment:
Es considera essencial el procés d’avaluació i seguiment de la fira per tal de clarificar quins són els punts febles
i fer propostes per millorar les actuacions. Els instruments metodològics són:
o

Coordinacions periòdiques entre l’equip del Departament de Joventut i l'empresa
adjudicatària.

o

Avaluació final un cop finalitzat el període de realització amb els agents implicats
necessaris.

3.7. Les funcions de l’entitat/empresa gestora són:

•

Planificar el programa general, presentant-lo al Departament de Joventut pel seu vist i plau.

•

Proporcionar l’equip de professionals que realitzaran el muntatge i vetllaran pel desenvolupament de
la fira, solucionant qualsevol incidència i/o necessitat que se’n derivi.

•

Proporcionar el material i infraestructures necessaris per a la realització de la fira.

•

Vetllar per la qualitat del projecte, cercant l’eficiència i l’eficàcia del servei, coordinant les activitats,
rendibilitzant els recursos i promovent la interrelació entre els agents implicats.

•

Coordinar-se i informar al Departament de Joventut mitjançant la persona encarregada de coordinar
els serveis de la fira.

4. Obligacions del contractista
L’empresa adjudicatària-contractista haurà de portar a terme la prestació dels serveis objecte del
contracte amb la deguda diligència i assumir, entre d’altres, les obligacions següents:

•

Complir les normatives de seguretat, higiene i contractuals vigents.
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•

Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per executar, amb la deguda
eficàcia, la prestació objecte del contracte.

•

Garantir la coordinació adequada per canalitzar totes les relacions derivades d’aquest contracte.

•

Garantir el normal funcionament i la continuïtat de l’activitat, de conformitat amb les condicions
establertes en el present plec i el de condicions administratives.

•

Comunicar per escrit, al Departament de Joventut qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar
o entorpir el funcionament de l’activitat.

•

Especificar a l’ inici de l’ execució d’ aquest contracte les persones concretes que executaran les
activitats, així com acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Qualsevol
substitució o modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i
acreditar que la seva situació laboral s’ajusta al Dret.

5. Potestats de l’ Ajuntament de Badalona

L’ Ajuntament de Badalona ostentarà les potestats següents:

•

Ordenar les modificacions en els programes que aconselli l’interès públic.

•

Controlar de forma permanent l’activitat, per la qual cosa podrà inspeccionar, en tot moment, les
tasques que s’estiguin desenvolupant.

•

Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i per mantenir o establir
la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les correccions pertinents.

•

Sol·licitar a l’empresa adjudicatària els informes i la documentació que s’estimin pertinents.

•

Qualsevol altre que estableixi la legislació vigent.
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6. Requisits mínims de solvència econòmica i financera i tècnica i professional
Atenent la tipologia de procediment emprat per tal d’ adjudicar aquest contracte, s’ eximeix als licitadors
d’acreditar la seva solvència a l’ empara d’ allò previst a l’ article 159.6 b) de la LCSP.

7. Control, inspecció i responsable de la prestació del servei

Designar com responsable del contracte al Cap del Servei d'Esports i Joventut.
Designar com a responsable de la Unitat de seguiment del contracte als/les tècnics/ques del Departament de
Joventut.
Correspondrà al responsable del contracte, entre d'altres, les funcions següents:
•

Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.

•

Determinar i informar en relació amb si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
condicions establertes en els plecs reguladors d’ aquest contracte o a què es va comprometre
amb la seva proposició.

•

Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada.

•

Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.

•

Recepcionar les prestacions objecte del contracte.

•

Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.

8. Criteris base per l’ adjudicació
El criteri únic de valoració sobre la base del qual es valoraran les proposicions és el de la millora del preu
amb la ponderació que es determina a continuació:
a) Millora en el preu (De 0 punts fins a un màxim de 20 punts)

La valoració d’ aquest criteri es farà amb aplicació de la següent fórmula:

((1) - (3)) x 4
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(1) - (2)

A on:
1. Pressupost base de licitació establert
2. Oferta econòmicament més avantatjosa presentada
3. Oferta del licitador que s’ està valorant
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (20 punts)

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o
desproporcionades:
- Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes,
- Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a tres (3), no seran d’aplicació els criteris per a
apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.

9. Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i sistema de determinació del preu del contracte
El valor estimat anual del contracte s’ha determinat tenint en compte els preus actuals de mercat per aquest
tipus de servei, tenint en compte els preus aplicats per aquest tipus de contractes en exercicis precedents i
atenent a la seva durada i en resulta, el següent:

NECESSITATS TÈCNIQUES I DE PERSONAL
Material o servei

Número o hores

Preu unitat o hora

Preu total
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Carpes 3x3 (inclou
transport, lloguer per
un dia, muntatge i
desmuntatge)

Mínim 30 – màxim 40

Punts
de
llum
i
il·luminació de 30-40
carpes+6
focus
d'il·luminació externa

Mínim 30 – màxim 40

Garlandes LED exterior

84,00 € Preu 30 carpes: 2.520,00 €
Preu 40 carpes: 3.360,00 €

46,00 € Preu 30 carpes: 1.380,00 €
Preu 40 carpes: 1.840,00 €

30-35 metres

30,00 €

900,00 €

Megafonia + equip de so

6 punts

125,00 €

750,00 €

Sonorització
espai
interior amb 2 altaveus

1 espai

50 €

100,00 €

13 hores

61,53 €

800,00 €

1

110,00 €

110,00 €

Lloguer i col·locació de
terra vinílic

25 m2

24,00 €

600,00 €

Estufes exteriors de gas
amb una autonomia
màxima de 10 hores

2

150,00 €

300,00 €

Tasques de regidoria,
gestió i producció

1 x 13 hores

16,00 €

500,00 €

Tècnic so

11h

26,60 €

240,00 €

Speaker

10h

25,00 €

250,00 €

Transport material des
dels centres juvenils a la
Fira

Mínim 30 km – màx 40
km

7,50 € (40 Km)

300,00 €

Penjar i distribuir el
material de difusió

6h

16,66 €

100,00 €

Taller de gastronomia
creativa
(inclou
material i tallerista)

1 x 2 hores

250,00 €

500,00 €

Taller de creació tèxtil

1 x 2 hores

250,00 €

500,00 €

Generador 40kw
Pantalla 50 polsades

(inclou
material
tallerista)

i
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Taller de creació i
disseny sobre diferents
suports

1 x 2 hores

250,00 €

500,00 €

Taller de ceràmica o
activitat
artesanal
(inclou
material
i
tallerista)

1 x 4 hores

150,00 €

600,00 €

Intervenció de pintura
mural 9x9 aprox. (inclou
material i caché de
l'artista)

1 x 15 hores

66,66 €

1.000,00 €

Espectacle
final
relacionat amb el món
de les arts escèniques

1 x 30 min

2.000,00 €

1.000,00 €

Calculat sobre els màxims

14.250,00 €

Amb 21% IVA

17.242,50 €

(inclou
material
tallerista)

i

TOTAL ANUAL

COSTOS DIRECTES

8.550,00 €

COSTOS INDIRECTES

3.562.50 €

BENEFICI INDUSTRIAL

2.137.50 €

Total anual sense IVA

14.250,00 €

Total anual amb IVA

17.242,50 €

El valor estimat del contracte per la prestació del servei per al desenvolupament del Connect’Art , Fira
de joves creadors de Badalona és de 28.500,00 euros, IVA exclòs, que comprèn la durada inicial establerta per
aquest contracte, dos anys, sense pròrrogues, a raó de 14.250,00 € anuals, IVA exclòs.
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El pressupost base de licitació d’aquest contracte (durada 2 anys), per un import total de 34.485,00
euros, IVA inclòs (a raó de 28.500,00 euros el valor base i 5.985,00 euros en concepte d’IVA al tipus del 21 %).

El sistema de determinació del preu d'aquest contracte, és per preus unitaris.
D’acord amb la previsió de la Disposició addicional 33 LCSP, la quantia del pressupost base es considera
estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de
serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els
corresponents preus unitaris.
L'Ajuntament de Badalona no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina
en funció de les seves necessitats i aplicant els preus unitaris corresponents i, per tant, les factures, un cop
finalitzat

el

contracte,

podrien

ascendir

a

una

quantitat

inferior a la inicialment prevista. En aquest sentit, l'Ajuntament de Badalona únicament pagarà els serveis
efectivament executats per l’adjudicatària.

10. Termini del contracte
La durada d’aquest contracte serà de dos anys (entenent-se per aquest la realització de la Fira l’ any 2019 i
2020), sense que es contemplin prorrogues.

11. Finançament del contracte
La despesa que se’n preveu que se’n derivi d’aquest contracte per a l’exercici 2019, s’ha estimat en
17.242,50 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) i s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida número 11153000 3265
22799 del pressupost municipal vigent a l’any 2019.

L’ import de la despesa que se’n pugui derivar de l’ execució d’aquest contracte per a l’ any 2020
quedarà sotmès a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal corresponent a dita futura anualitat per atendre el seu pagament.
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JOSE MARIA PERERA MARCOS, Cap de Serveis, 28/10/2019
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