INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Núm. expedient: C20003513
Núm. contracte: 20003127
CPV: 92312000-1

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Es posa en marxa el procediment obert per a la presentació de projectes per a la direcció
artística de La Capella per un període de quatre anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any
més, sempre amb l’avaluació prèvia del desenvolupament del projecte abans d’exercir la
possibilitat de pròrroga.
L´objecte del contracte és el contracte de serveis de direcció artística de La Capella, el
procediment del qual consisteix en seleccionar una proposta de direcció artística per a La
Capella per una durada de quatre anys des de la formalització del contracte, amb possibilitat
de pròrroga d´un any més, amb avaluació prèvia del desenvolupament del projecte.
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que és tracta d´un servei artístic
dirigit per una sola persona i una prestació no susceptible de lots.
Clàusules socials
En la present contractació no es preveuen mesures socials atès que es tracta d´un servei de
direcció artística professional.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
La Direcció de Teixit Cultural de l’ICUB, entre altres qüestions, és l’encarregada de dirigir els
centres d’arts visuals municipals, entre els quals figura La Capella, ubicada en el conjunt
monumental de l'Hospital de la Santa Creu i de la Casa de Convalescència.
La Capella té entre els seus principals objectius el desenvolupament d’un programa expositiu,
de programes públics i de publicacions que explori la creació artística contemporània, que
vetlli per la dimensió local i global i que, a partir del treball en xarxa, construeixi comunitats
vinculades als àmbits de treball. A aquest objectiu s’hi suma el mantenir i reforçar la seva
dedicació a la creació emergent i més en concret, des del 2006, a afermar el programa
Barcelona Producció, un programa que té per objectiu incentivar la producció en l’àmbit de les
pràctiques artístiques contemporànies. Barcelona Producció promou la participació d’artistes,
comissaris, crítics, investigadors i altres professionals centrats en l’art i la cultura
contemporània a través d’una convocatòria oberta i una selecció de projectes efectuada per
un jurat independent.
Amb aquesta iniciativa, La Capella ofereix suport a les necessitats econòmiques i de producció
de la comunitat artística de Barcelona i la seva àrea d’influència, amb l’objectiu d’acostar a tots
els públics les línies discursives de l’art actual. Es tracta de plantejar unes condicions de
selecció que possibilitin als autors dels projectes concórrer de manera transparent i sense
intermediacions.

La dimensió i singularització d’aquest projecte, fa imprescindible la tasca d’una direcció
artística d’acord amb els paràmetres de qualitat i excel·lència que demana l’ICUB

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Es preveu una durada del contracte de 4 anys, a comptar des l’1 de març de 2021 o des de
l´endemà de seva la formalització si fós posterior.
El contracte es podrà prorrogar per 1 any més.
El pressupost del contracte es fixa en 204.006,-€, que es desglossa en 168.600,-€ de pressupost
net, més 35.406,- € en concepte d’IVA al 21 %.
Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
Any
2021
2022
2023
2024
2025

Pressupost base
35.125,00 €
42.150,00 €
42.150,00 €
42.150,00 €
7.025,00 €

Import IVA
7.376,25 €
8.851,50 €
8.851,50 €
8.851,50 €
1.475,25 €

Total
42.501,25 €
51.001,50 €
51.001,50 €
51.001,50 €
8.500,25 €

L’ICUB, a través d’un contracte específic, destinarà anualment 42.150 euros més IVA en
concepte d’honoraris per a la direcció artística de La Capella, amb càrrec a l’estat de previsió
d’ingressos i despeses entre els anys 2021 i 2025. Aquest import anual s’ajustarà en funció de
l’inici i finalització dels serveis.
S’estableix una quantia total de 2.500 euros anuals en concepte de dietes i desplaçaments, que
seran abonades trimestralment prèvia justificació dels imports efectivament gastats. En aquest
concepte s’entendran les despeses de viatges (referit sempre a la persona del/la Director/a),
així com despeses de representació institucional de La Capella.
L’ICUB establirà anualment el pressupost per a fer front a les despeses per al
desenvolupament del projecte, la programació i producció d’exposicions, les activitats
associades, les publicacions, la proposta de mediació i d’educació i la comunicació, per tal que
d’acord amb aquesta previsió la Direcció Artística pugui fer una proposta de despeses de
desenvolupament del projecte.
A títol orientatiu l’ICUB ha destinat l’any 2020 la quantitat de 375.000 euros (IVA i altres
impostos inclosos) per fer front a les despeses esmentades anteriorment.
Aquestes despeses, que seran gestionades directament des de l’ICUB, també inclouen les dels
equips de control de sales i atenció al públic.
La gestió executiva de La Capella es coordina des del Departament de Gestió de Centres d’Art
que depèn de la Direcció de Teixit Cultural. Aquest Departament amb una estructura

consolidada de 2 persones és el que té la competència i encàrrec de gestionar les activitats i
despeses associades al desenvolupament del projecte en la seva totalitat.
Durant la vigència del contracte, la Direcció de l’ICUB, durant el quart trimestre de cada any,
establirà el pressupost de què disposa el projecte per a l’any següent, per fer front a les
despeses esmentades.
No s’inclouen en aquesta previsió pressupostària les altres despeses de funcionament corrent,
com ara les de vigilància, neteja i manteniment de l’espai, els subministraments i l’equip de La
Capella, que quedaran cobertes per altres partides pressupostàries.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Donat que el contracte preveu pròrroga, el valor estimat del contracte és de 210.750 euros
sense IVA que es desglossa tal i com segueix:

Any
2021
2022
2023
2024
2025
2025
2026
TOTAL

VE prestació
35.125,00 €
42.150,00 €
42.150,00 €
42.150,00 €

VE eventuals pròrrogues

7.025,00 €

168.600,00 €

35.125,00 €
7.025,00 €
42.150,00 €

5.JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Aquest contracte de serveis s’adjudicarà pel procediment obert amb recurs especial, 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
Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit
s’especifica:

SOLVÈNCIA ECONÒMICA
- D’acord amb l’article 87.3.b) LCSP, disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor mínim de
168.600,- € i amb els riscos professionals coberts per fer front als danys personals, materials i
conseqüencials que, involuntàriament, hàgi pogut causar derivats de la seva activitat. Aquest
requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidata que inclogui amb la seva oferta

un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança
exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció
del requeriment.
SOLVÈNCIA TÈCNICA
Tenir titulació superior universitària i acreditar una trajectòria d’un mínim d’un any
d’experiència relacionada amb l’objecte del contracte.
El ple domini de les llengües catalana, castellana i anglesa.
Si la proposta es presenta per un col·lectiu, aquests requisits els haurà de reunir la persona que
es proposi per a executar la direcció del centre.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En la proposta d’aquests criteris de valoració de les ofertes s’ha tingut en compte la
importància d’avaluar les propostes d’acord a criteris qualitatius, ja que les prestacions a
executar per qui esdevingui adjudicatari/ària del contracte son bàsicament intel·lectuals i la
direcció s’ha d’efectuar d’acord amb criteris purament artístics.
En aquest sentit, no es considera que sigui necessària la valoració del criteri del preu, ja que
des de la Direcció de Teixit Cultural s’ha valorat un preu d’acord al mercat, i la possibilitat de
presentar baixes portaria a una minoració de les condicions econòmiques que afectaria
directament a un sector ja de per si precari i que s’ha vist especialment agreujat en l’actual
crisi sanitària.
Per tot això, es proposen els següents criteris de valoració
CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
El projecte de direcció serà avaluat en funció de:
1. Plantejament de la dimensió expositiva, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 20
punts. La valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es
detalla:





Acceptable: s’atorguen 0 punts.
Bona: s’atorguen 8 punts.
Molt bona: s’atorguen 15 punts.
Excel·lent: s’atorguen 20 punts.

2. Propostes de recerca i valoració del patrimoni, amb una extensió màxima de 5 pàgines (1),
fins a 19 punts. La valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a
continuació es detalla:





Acceptable: s’atorguen 0 punts.
Bona: s’atorguen 7 punts.
Molt bona: s’atorguen 14 punts.
Excel·lent: s’atorguen 19 punts.

3. Cooperació i treball en xarxa, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La
valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla:





Acceptable: s’atorguen 0 punts.
Bona: s’atorguen 3 punts.
Molt bona: s’atorguen 7 punts.
Excel·lent: s’atorguen 10 punts.

4. Programa de mediació, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La
valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla:





Acceptable: s’atorguen 0 punts.
Bona: s’atorguen 3 punts.
Molt bona: s’atorguen 7 punts.
Excel·lent: s’atorguen 10 punts.

5. Programes públics, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La valoració(2)
serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla:





Acceptable: s’atorguen 0 punts.
Bona: s’atorguen 3 punts.
Molt bona: s’atorguen 7 punts.
Excel·lent: s’atorguen 10 punts.

6. Propostes per a una gestió coherent amb les bones pràctiques i la transparència en la gestió,
amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La valoració(2) serà classificada i
alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla:





Acceptable: s’atorguen 0 punts.
Bona: s’atorguen 3 punts.
Molt bona: s’atorguen 7 punts.
Excel·lent: s’atorguen 10 punts.

7. Viabilitat pressupostària, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La
valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla:





Acceptable: s’atorguen 0 punts.
Bona: s’atorguen 3 punts.
Molt bona: s’atorguen 7 punts.
Excel·lent: s’atorguen 10 punts.

Notes comunes als criteris avaluables mitjançant un judici de valor:
(1)

S’entendrà per pàgina una cara d’un full, numerada, tipografia Arial 11, i espai interlineat
simple. Només es valorarà la informació inclosa en el número de pàgines que s’especifiquen. La
informació que excedeixi el número de pàgines establert no es tindrà en consideració.
(2)

Es valorarà la qualitat dels continguts de les propostes en relació a la claredat de l’exposició i
la funcionalitat de la metodologia presentada. No es valorarà la informació que es consideri
supèrflua o innecessària.

(3)

Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el Plec de Prescripcions
Tècniques, es considerarà acceptable la qualitat de la proposta que únicament se cenyeixi als
requeriments sol·licitats, motiu pel qual no s’atorguen punts; bona la qualitat de la proposta
que, a més de complir la condició anterior incorpori elements d’interès valorables de cara a
l’execució del contracte; molt bona la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició
anterior, incorpori elements o plantejaments d'especial interès que suposin un valor afegit
directament aplicable a l’execució del contracte; i excel·lent la qualitat de la proposta que, a
més de complir les dues condicions anteriors, presenti els elements de major qualitat i
excel·lència per al desenvolupament de l’objecte del contracte.

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
1. Pel coneixement acreditat d’altres idiomes, a més dels demanats com a requisits mínims,
fins a 6 punts.
Per cada idioma de més que superi les tres llengües demanades com a solvència, s’atorgarà
dos punts, fins a 6.
2. Per l’experiència acreditada en la direcció de centres d’art, fins a 5 punts.
S’atorgarà un punt per any que sobrepassi l’any demanat com a solvència, fins a un màxim de
5 punts.

En aquest procediment, hi intervindrà la comissió de valoració i la mesa de contractació.

1. La comissió de valoració

La valoració dels projectes la durà a terme una comissió de persones de caràcter independent i
vinculant format per 3 persones a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de
Barcelona i 3 persones a proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona.

A proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona:





Oriol Gual Dalmau, Cap del Servei d'exposicions i Director de la Virreina i Capella
(1990 – 1999) i Director de La Capella (1999-2020)
Anna Ramírez Galván, Directora de teixit cultural , Institut de Cultura de Barcelona
Lola Lasurt Bachs, artista visual i docent i Jordi Ferreiro Ouro, artista i educador,
membres de la junta de la PACC que actuen com una única veu i vot.

A proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona:




Martina Millà Bernad. Cap d'exposicions de la Fundació Joan Miró de Barcelona
Jordi Antas Barranco. Comissari independent i mediador
Clàudia Elies Oliveras. Responsable del programa d’Arts Visuals de Can Felipa amb
altres projectes curatorials i de pensament.

També formaran part de la comissió de valoració, amb veu i sense vot:




Marta Clari i Padrós , gerenta de l’ Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de
l’Ajuntament de Barcelona
Mònica Mateos Guerrero, gerenta de l’Institut de Cultura de Barcelona

7. GARANTIA
Atenent que es tracta d’un contracte privat i les incidències en l’execució del contracte es
resoldran per les parts i la jurisdicció civil, no serà necessària la constitució prèvia de garantia,
ni termini de garantia.
8. PROPOSTA
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació de la
direcció artística de “La Capella” per un import total de licitació de 204.006,-€ IVA inclòs, dels
quals 168.600,-€ són pressupost net i 35.406,-€ són en concepte d’IVA al 21 %, a amb càrrec a
la previsió d´ingressos i despeses de l´Institut de Cultura de Barcelona amb programa 33319 i
econòmic 22781 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, Cap de Departament, el dia 13/01/2021 a les 11:56, que informa;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 13/01/2021 a les 12:28, que informa.

