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1. Antecedents i finalitats
«Viu el parc» és un programa organitzat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona que es va començar a desenvolupar
l'any 1992 i que en l’actualitat abasta deu dels dotze espais que conformen la
Xarxa de Parcs Naturals: Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de
Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del
Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
El programa Viu el parc té com a finalitats:
a) dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la Xarxa de
Parcs Naturals;
b) afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental al públic
en general;
c) contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els equips de govern
municipals de cada parc;
d) fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a l’espai
natural protegit;
e) ajudar a explorar una nova forma de relació i comunicació entre el parc, els
municipis del seu entorn i el públic visitant;
f) ajudar a difondre les propostes de caire cultural de qualssevol gènere
(música, dansa, teatre, pintura, fotografia, etc.) sorgides dels agents, públics
o privats, de l’entorn del parc;
h) experimentar una nova via d'aprofundiment en la funció didàctica i lúdica
d'aquests espais protegits, tant per la població escolar com la local.

2. Objecte del contracte
Així, doncs, el principal objecte del contracte és organitzar i coordinar un
seguit d’activitats artístiques, culturals i educatives als espais de la Xarxa de
Parcs Naturals, que permetin 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.)
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Per atendre tots aquest objectius, el programa Viu el parc s’estructura en
quatre línies principals:
a) Un programa artístic i cultural adreçada a la població local i visitant
dels municipis de la Xarxa de Parcs Naturals.
b) Un programa escolar adreçat als nens i nenes de cinquè de primària
de les escoles dels municipis dels parcs.
c) Un cicle de música de l’arc mediterrani amb us esperit tranversal que
uneixi la música, amb la gastronomia i l’etnografia.
d) Un cicle específic de recitals d’òpera de petit i mitjà format, que faci
arribar aquesta disciplina musical minoritària a indrets singulars dels
municipis de la Xarxa de Parcs Naturals.
Coincidint amb aquestes quatre línies d’actuació, s’han elaborat quatre lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles
persones físiques o jurídiques interessades.
Lot 1: Programa artístic Viu el parc
L’objecte d’aquest lot es desenvolupar un programa artístic i cultural de
caràcter ampli i divers, adreçada principalment a la població local però també a
la visitant dels parcs que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona, i que contempli un seguit d’actuacions ludicoculturals de diversa
naturalesa i índole de petit i mitjà format: arts escèniques, tallers familiars,
Matinals festives, concursos de fotografia, nits d’estels, recitals poètics,
espectacles de màgia, itineraris guiats, concerts musicals de petit format;... que
apropin la cultura en un sentit ampli a l’àmbit dels municipis de la Xarxa de
Parcs Naturals.
Lot 2: Programa Viu el parc a l’escola
L’objecte i singularitat d’aquest lot és organitzar i coordinar un seguit
d’activitats educatives adreçades al públic escolar dels municipis de la
Xarxa de Parcs Naturals. Atès que atendre tota la població escolar alhora i de
tots els municipis de la Xarxa de Parcs Naturals sobrepassa l’àmbit
pressupostari i naturalesa d’aquest programa, s’ha considerat oportú adreçarse només als nens i nenes que cursin cinquè nivell de primària. I també
perquè permet complementar amb una altre programa pedagògic vigent a la
Xarxa de Parcs que s’adreça als alumnes de sisè de primària (“Coneguem els
nostres parcs”).
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Lot 3: Cicle Parcs en concert
L’objecte principal d’aquest lot és treballar la difusió de la cultura als espais
naturals protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals, a través de
concerts musicals de qualitat que tinguin un contacte amb la natura i les
tradicions mediterrànies en un sentit ampli, fins i tot, en l’àmbit de l’etnografia i
la gastronomia. La finalitat d’aquest programa és connectar la natura amb la
música i fer arribar diferents gèneres musicals a la població resident als espais
de la Xarxa de Parcs Naturals.
Lot 4: Cicle Òpera als parcs
A diferència de lot anterior, l’objecte del cicle Òpera als parcs és de portar la
música clàssica i l’òpera als municipis dels espais naturals de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Com en el lot l’anterior, 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.
Les empreses només podran licitar a un únic lot.
Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars redactats a tal efecte.

3. Dades generals de la proposta de contractació
3.1. Elecció del procediment de licitació i CPVs del contracte
En compliment del que estableix l’article 116.4. de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), i tenint en compte el
valor estimat de la contractació, el procediment de licitació seleccionat ha estat
un procediment obert.
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 els CPVs són el 92000000-1 Serveis d’esplai, culturals i
esportius pels Lots 1 i 2, i el 92312000-1 Serveis artístics pels Lots 3 i 4.
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Donat aquests CPVs i conforme el disposat a l’article 25.1.a)1r de la LCSP,
aquest contracte serà de caràcter privat.

3.2. Dades econòmiques generals del contracte
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal
de cinc-cents vuitanta-dos mil euros (582.000,00 €) (IVA inclòs).
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de cent un mil
i vuit euros amb vint-i-set cèntims (101.008,27 €).
Pressupost IVA exclòs

% IVA

480.991,73 €

101.008,27 €

El pressupost base de licitació de la contractació, desglossat per lots, es fixa en
la quantitat biennal de:
LOT NÚM. 1: dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €) IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de
quaranta-tres mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims
(43.388,43 €).
Pressupost IVA exclòs

21% IVA

206.611,57 €

43.388,43 €

LOT NÚM. 2: dos-cents mil euros (200.000,00 €) IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat trentaquatre mil set-cents deu euros amb setanta-quatre cèntims (34.710,74 €).
Pressupost IVA exclòs

21% IVA

165.289,26 €

34.710,74 €

LOT NÚM. 3: seixanta-mil euros (60.000,00 €) IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de deu mil
quatre-cents tretze euros amb vint-i-dos cèntims (10.413,22 €).
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Pressupost IVA exclòs

21% IVA

49.586,78 €

10.413,22 €

LOT NÚM. 4: setanta-dos mil euros (72.000,00 €) IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de dotze
mil quatre-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (12.495,87 €).
Pressupost IVA exclòs

21% IVA

59.504,13 €

12.495,87 €

El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101
i concordants de la LCSP, és de nou-cents quaranta-set mil cinc-cents vint
euros amb seixanta-vuit cèntims (947.520,68 €), IVA exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
VEC del Lot 1

382.231,41 €

VEC del Lot 2

347.107,45 €

VEC del Lot 3

99.173,56 €

VEC del Lot 4

119.008,26 €
VEC Total: 947.520,68 €

Els càlculs del valor estimat, pressupost i costos de cada lot es troben
especificats en les Dades específiques de la proposta de contractació de
cada lot i al seu annex corresponent.

3.3. 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 realitzar la gestió dels
diferents lots del programa “Viu el parc” amb els mitjans tècnics i personal
propi de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, es requereix la gestió a
través de la contractació privada de serveis d’empreses externes especialitzada
els seus diferents àmbits de gestió.
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3.4. Lotització del contracte
D’acord amb l’article 99.3. de la LCSP, es preveu que la contractació es
divideixi en quatre (4) lots seguint les quatre línies principals d’actuació del
programa “Viu el parc”:
Lot 1: Programa artístic Viu el parc.
Lot 2: Programa Viu el parc a l’escola.
Lot 3: Cicle Parcs en concert.
Lot 4: Cicle Òpera als parcs.
Les empreses concursants només podran licitar a un únic lot.

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

3.6. Exigència de la garantia provisional
D’acord amb l’article 106 de la LCSP, no s’exigeix la constitució de garantia
provisional.

3.7. 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 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. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
-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.

3.8. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
-El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició
per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71
LCSP.
-El rescat del servei per part de la Diputació de Barcelona per gestionarlo directament per raons d’interès públic.
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-La supressió del servei per raons d’interès públic.
-El segrest o la intervenció del servei per un termini superior a tres anys
sense que el contractista hagi garantit l’assumpció completa de les
seves obligacions.
-La reiteració en 3 vegades de l’incompliment de les condicions
especials d’execució del contracte previstes a l’apartat 4.7 de la present
memòria i a la clàusula 2.2 del plec de clàusules administratives
particulars.
-L’incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes en
el plec de clàusules administratives particulars.
L’abast i concreció de cada lot es detallen a continuació.
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DADES ESPECÍFIQUES DE LA MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DEL
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ
DEL LOT 1: PROGRAMA ARTÍSTIC VIU EL PARC

1. Antecedents
«Viu el parc» és un programa organitzat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona que es va començar a desenvolupar
l'any 1992 i que en l’actualitat abasta deu dels dotze espais que conformen la
Xarxa de Parcs Naturals: Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de
Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del
Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
El programa “Viu el parc” té com a finalitats:
a) dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la
Xarxa de Parcs Naturals;
b) afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental al
públic en general;
c) contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els equips de
govern municipals de cada parc;
d) fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a
l’espai natural protegit;
e) ajudar a explorar una nova forma de relació i comunicació entre el
parc, els municipis del seu entorn i el públic visitant;
f) ajudar a difondre les propostes de caire cultural sorgides dels agents
(públics o privats) de l’entorn del parc;
g) afavorir les accions de voluntariat; i
h) experimentar una nova via d'aprofundiment en la funció didàctica i
lúdica d'aquests espais protegits, tant per la població escolar com la
local.
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Així, doncs, el principal objecte del contracte és organitzar i coordinar un seguit
d’activitats artístiques, culturals i educatives que permetin descobrir a la
població local i forana el ric patrimoni cultural i natural dels parcs naturals i
encarregar-se de la seva difusió per a tots els mitjans de comunicació adients.
El programa “Viu el parc” s’estructura en quatre línies principals:
a) Un programa artístic i cultural adreçat a la població local i visitant.
b) Un programa escolar adreçat principalment als nens i nenes de 5è de
primària de les escoles dels municipis dels parcs.
c) El cicle Parcs en concert, adreçat a la població local i visitant.
d) El cicle Òpera als parcs, adreçat a la població local i visitant.
Coincidint amb aquestes dues línies d’actuació, s’han elaborat quatre lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles
persones físiques o jurídiques interessades. Les empreses només podran licitar
a un únic lot. L’abast i concreció d’aquests es detallen a continuació.
Lot 1: Programa artístic Viu el parc
Lot 2: Programa Viu el parc a l’escola
Lot 3: Cicle Parcs en concert
Lot 4: Cicle Òpera als parcs
Davant la impossibilitat de realitzar la gestió dels diferents lots del programa
“Viu el parc” amb els mitjans tècnics i personal propi de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, aquest es ve portant a terme mitjançant la contractació
d’empreses especialitzades en els seus diferents àmbits de gestió.
Actualment, el Lot 1 del programa: Viu el parc artístic, està gestionat per
l’empresa FUSIC, guanyadora d’un concurs el 2017, la vigència del qual
finalitza el juny de 2021.
Coincidint amb aquestes quatre línies d’actuació, s’han elaborat els lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles
persones físiques o jurídiques interessades. Les empreses només podran licitar
a un únic lot. L’abast i concreció d’aquest Lot 1 es detallen a continuació.
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2. Abast de la gestió de les activitats pròpies del
programa artístic Viu el parc
Per a l'elaboració del disseny global del programa artístic i cultural Viu el parc i
la seva execució, el contractista haurà de fer les tasques d'intermediació i
gerència cultural amb grups i artistes per poder donar acompliment a tots els
aspectes relacionats amb la gestió i execució del programa.
El programa artístic Viu el parc consta de dues línies d'actuació que es duran
a terme a l'interior de cada parc i als municipis que en formen part: uns actes
centrals pel conjunt dels parcs (A i B), i uns actes locals (C) per a cada
municipi.
La primera línia d’actuació inclou dos actes centrals a cada parc, i que
dividim entre uns de primer nivell i uns de segon nivell:
A) El primer acte central de primer nivell serà el mateix per a tots els parcs o
grup de parcs (cas del Garraf, Olèrdola i Foix): una Matinal festiva, en un
indret emblemàtic del parc que es durà a terme al llarg de tot un de diumenge.
Això suposa celebrar vuit Matinals cada any.
B) El segon acte central de segon nivell, de caire escènic o cultural, podrà
variar en cada parc en funció de característiques o singularitats dels actes
centrals programats els darrers anys. Això suposa celebrar un mínim de vuit
actes centrals de segon nivell en el conjunt dels parcs cada any.
La segona línia d’actuació inclou:
C) Una actuació artística per a cada municipi de cada uns dels deu parcs
participants. Això suposa un total de 86 actuacions cada any.
Cal dir que la programació artística Viu el parc només ofereix activitats de
caràcter gratuït.

3. Execució de la gestió del programa artístic Viu el
parc
A continuació, es detallaran els requeriments del contracte per al Lot 1 Viu el
parc artístic, atenent a la gestió i organització de les activitats, materials,
comunicació i difusió, informes i memòries, mitjans personals i règim de
pagament.
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3.1. Organització i gestió de les activitats
3.1.1 Les Matinals (A)
El contractista haurà de dur a terme a cada un dels parcs o conjunt de parcs,
una Matinal que aplegui en un matí de diumenge a un públic de caràcter
bàsicament familiar amb un seguit d’activitats artístiques, lúdiques,
participatives, originals i engrescadores. Això fa un total de vuit Matinals cada
any.
Pel que fa als continguts artístics i lúdics de la matinal, aquests estaran
inspirats en la trajectòria que ha seguit la matinal de cada parc a través dels
anys precedents. L’objectiu és institucionalitzar aquesta data en el calendari
festiu del parc, en alguns cassos ja prou arrelada. Com a element comú en la
programació de les matinals a través dels anys, cal destacar l’esforç que s’ha
fet per mantenir una oferta artística i lúdica de qualitat, en consonància amb la
qualitat de l’espai natural que acull l’activitat. Cada matinal inclourà, com a
mínim, una actuació escènica, així com diferents activitats participatives (un
mínim de cinc). Aquestes activitats participatives poden ser de diferent
naturalesa, com ara tallers familiars, jocs, atraccions d’aventura, itineraris
guiats o teatralitzats, concursos, etc.
Cada Matinal ha de tenir un fil conductor i temàtica pròpia que la singularitzi.
En el cas del Montseny, té una important tradició la trobada de clowns i
pallassos; en el cas del Montnegre i el Corredor, és el teatre de carrer; en el
cas de la Serralada Litoral, les activitats de joc i aventura i el land art; en el cas
del castell de Montesquiu, la màgia; en el cas de Guilleries-Savassona,
l’aventura i la literatura; en el cas del Garraf-Olèrdola-Foix, la història i les
tradicions; i en el cas dels parcs de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el de la
Serralada de Marina ho és el joc en un sentit general. Sigui com sigui, la
proposta artística de les Matinals ha de tenir en compte el context paisatgístic
on es realitzin.
Aquestes Matinals se celebraran en els llocs i dates següents: en el cas de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac, a la Casa Nova de l’Obac (la primera setmana
de maig); en el cas del Montseny, al nucli del Brull (la tercera setmana de
setembre); en el cas del Garraf-Olèrdola-Foix, en els espais del Conjunt
Monumental d’Olèrdola (la primera setmana de novembre); en el cas del
Montnegre i el Corredor, a l’àrea del santuari del Corredor (la segona setmana
d’octubre); en el cas de la Serralada de Marina, a l’espai entorn el monestir de
Sant Jeroni de la Murtra (la tercera setmana de març); en el cas de la Serralada
Litoral, a l’entorn de l’ermita de Sant Mateu (la quarta setmana d’abril); en el
cas del castell de Montesquiu (a principis de juny), als jardins del castell i,
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finalment, en el cas de Guilleries-Savassona, a un espai a determinar cada any,
ja que és itinerant (el darrer cap de setmana de setembre). En tot cas, aquests
indrets poden variar d’acord amb la direcció de cada parc o les peculiaritats
climatològiques de cada indret.
També es demana que les activitats proposades tinguin un caràcter inclusiu,
això és, que siguin també participatives, pensades per a un públic familiar i amb
diversitat funcional.
En aquestes Matinal festives es contractarà un servei preventiu d’ambulància,
que sempre haurà d’estar present amb personal sanitari qualificat. El
contractista haurà de confirmar per escrit i telefònicament el lloc i les dates de
celebració de les festes matinals als responsables d’aquest servei i fer el
seguiment de la seva actuació. El cost d’aquest servei va a càrrec de la
Diputació de Barcelona.
3.1.2. El segon acte central (B)
El contractista ha d’organitzar, com a mínim, un segon acte central cada any
en cadascun dels vuit programes Viu el parc artístics que es fan, un en cada
parc o grup de parcs (cas del Garraf-Olèrdola-Foix). Aquest acte tindrà un
caràcter general pel seu abast temàtic, no centrat en un sol municipi, i es podrà
organitzar cada any en un municipi diferent. Això implica celebrar un mínim de
vuit segons actes centrals, a més dels comentats en l’apartat 3.1 com a mínim
cada any en el conjunt de parcs.
Així, per exemple, es proposa realitzar “Nits d’astronomia” en els diferents
parcs (alguns d’ells, com el Garraf i Marina, compten amb observatoris
astronòmics que els podrien acollir); o “Fires d’artesans” que apleguin artesans
dels parcs perquè puguin mostrar i vendre els seus productes en dates
assenyalades (aplecs, festes locals,...). També es podran dur a terme altres
activitats de caire cultural, com per exemple, festivals de música, tallers
familiars, rutes teatralitzades o itineraris guiats.
Un cop formalitzat el contracte, el contractista haurà de presentar una proposta
de programació detallada relativa a aquest segon acte central per a cadascun
dels parcs implicats, amb indicació d’un calendari i indrets on celebrar aquestes
activitats. En aquest sentit, s’aconsella especialment tenir en consideració el
calendari festiu propi dels municipis dels parcs (aplecs, trobades, festes
locals,...) que puguin donar una vinculació d’aquest amb el parc. Mai poden ser
actes a incloure en les seves festes majors. També es demana que les
activitats proposades tinguin un caràcter inclusiu, això és, que siguin també
participatives, pensades per a un públic familiar i amb diversitat funcional.
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Així, es procurarà que les activitats encaixin en les festivitats dels municipis que
les acullen. També es demana que les activitats proposades tinguin un caràcter
inclusiu, això és, que siguin també participatives, pensades per a un públic
familiar i amb diversitat funcional.
La programació d’aquests actes haurà de contemplar, en la mida de les
possibilitats existents, la participació de grups i artistes locals de l’àmbit
territorial dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals. Amb aquesta finalitat, el
contractista treballarà per que els interlocutors de cada municipi faciliti dades al
respecte de la seva població i elaborin un catàleg artístic conjunt de tots els
parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.
D’acord amb una eventual menor participació municipal en un determinat parc
(punt 3.1.3), l’empresa contractista valorarà la programació d’un tercer acte
central, que també reuneixi els requeriments esmentats en aquest punt 3.1.2.
3.1.3 L’actuació artística per a cada municipi (C)
Amb la finalitat que els diferents municipis d’un parc es puguin beneficiar d’un
acte artístic, el contractista del Lot 1 del programa artístic Viu el parc haurà de
programar cada any almenys una activitat, principalment escènica, a cada
municipi del parc que estigui interessat en acollir-la. Amb aquesta finalitat, el
contractista confeccionarà un catàleg d’actes de petit format però de qualitat
contrastada, de diferents gèneres, entre els quals els ajuntaments, amb
l’assessorament del contractista, puguin fer la seva tria.
S’ha de tenir en compte que la celebració d’aquests actes tenen un impacte
principalment local. Aquest fet permet al contractista triar o, fins i tot, produir
actes que per la seva idoneïtat, puguin itinerar per diferents municipis. Es
pretén, amb aquesta fórmula, fer viable una oferta d’activitat artística als
municipis, a través d’una economia d’escala que permeti abaratir els costos tot
mantenint la qualitat en l’oferta.
La programació d’aquests actes haurà de contemplar, en la mida de les
possibilitats existents, la participació de grups i artistes locals de l’àmbit
territorial dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals. Amb aquesta finalitat, el
contractista treballarà perquè els interlocutors de cada municipi facilitin dades al
respecte de la seva població, per valorar la inclusió d’aquests propostes
artístiques al catàleg.
No es descarta que en algun parc l’acte programat pugui no ser una actuació
escènica, com podria ser el cas d’una exposició itinerant, un taller... Això serà
possible, sempre i quan els ajuntaments mostrin el seu acord al respecte en les
reunions prèvies.
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L’objectiu final és que cada municipi promogui una “festa local Viu el parc” en
la qual afegeixi els actes que ofereix aquest programa, sufragats per la
Diputació de Barcelona, sumats a altres actes culturals o artístics que cada
municipi programi i assumeixi pel seu compte, de tal manera que els residents i
visitants puguin gaudir d’una oferta més àmplia i, sobretot, centrada en valors
de divulgació i sensibilització mediambiental.
Un cop formalitzat el contracte, l’empresa contractista haurà de presentar una
proposta o catàleg per a cadascun dels parcs.
Així mateix, es valorarà la diversitat en l’oferta, és a dir, que els municipis
tinguin l’oportunitat de triar una o dues propostes entre més d’una actuació de
diferents gèneres artístics.
La possible no participació d’alguns ajuntaments en la programació de festes
Viu el parc a través d’aquesta oferta d’actes, repercutirà:
- en la millora de les condicions d’aquells que sí participin,
- en la millora dels actes centrals del mateix parc o,
- en la realització d’un tercer acte central.
Quan un programa artístic Viu el parc en un determinat parc, es beneficiï de la
programació dels Lots 3 i 4 (Parcs en concert i Òpera als parcs), l’empresa
contractista del present Lot 1 no treballarà en la producció d’aquests
espectacles, però sí que vetllarà perquè la programació global en el parc sigui
el màxim coherent i equitativa i es vegin reforçades algunes “festes locals Viu el
parc”.

3.2 Organització de les activitats
El contractista assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els grups,
entitats o persones que han d'intervenir en aquest programa (directament o, en
el seu cas, a través del seu representant artístic) i de totes les despeses que es
generin per a la seva contractació (inclosos els pagaments a la Societat
General d’Autors, si escau). El contractista sota cap concepte no podrà cobrar
cap tipus de recàrrec ni comissió als esmentats grups, artistes o representants.
Quan l’espai escollit per a la realització d’un acte central no disposi de
suficients papereres (com ara Serralada de Marina, Serralada Litoral, o el
Montnegre i el Corredor) ni de sanitaris públics (com en el cas de Serralada
Litoral o Guilleries-Savassona), el contractista es responsabilitzarà, i inclòs en
el preu del contracte, de la instal·lació adequada d’aquests serveis, amb el
número idoni segons les previsions d’afluència de públic, com de la seva
recollida a la finalització de l’acte. Si cal fer ús d’alguns sanitaris privats (com
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en el cas de Serralada de Marina), caldrà abonar la quantitat estipulada pel
propietari en qualitat de lloguer de l’espai i inclòs en el preu del contracte.
Al final de cada acte central, el contractista vetllarà per que l’espai presenti un
aspecte igual al d’abans de començar.
El contractista facilitarà un número de telèfon –i que constarà en els programes
impresos de difusió i en les xarxes socials- al que podrà adreçar-se tant el
públic interessat com les diferents persones, entitats i institucions implicades en
l’organització del programa. Aquest telèfon ha de donar resposta als interessats
els dies feiners, en horari de matí i tarda (de 9 a 19 h).
El contractista del Lot 1 haurà d’assistir a les reunions de treball que el
responsable del contracte convoqui amb els referents municipals (una per parc)
a fi de recollir i incorporar les seves propostes i acordar la localització i
calendari de les activitats a realitzar. També caldrà fer al final del programa
reunions de valoració per validar actuacions i corregir deficiències.

3.3 Materials i recursos de suport
Pel material propietat de la Diputació de Barcelona que es lliuri al contractista
per facilitar l’execució del contracte (banderoles, faldó, rollups, rètols) i que
calgui retornar al final del contracte, se signarà una acta de recepció i custòdia
del material. Aquest material caldrà que es retorni a al Diputació en perfecte
estat o bé, ser reposat de bell nou si el seu deteriorament no és causat per l’ús
habitual.
El contractista haurà de vetllar pel muntatge i desmuntatge, en l’indret que el
responsable del contracte a la Diputació de Barcelona indiqui i amb l’antelació
suficient (24 hores), d’una tarima modular per la celebració de les Matinals als
parcs. La Xarxa de Parcs Naturals disposa de quatre tarimes per encabir les
actuacions de les Matinals i altres actes centrals que així ho requereixin. La
col·locació va a càrrec de cada parc, però el contractista ha d’indicar l’indret
exacte i fer el seguiment del seu muntatge.

3.4 Comunicació i difusió
El contractista haurà de crear, gestionar, mantenir i actualitzar continguts i
elements gràfics d'una pàgina web pròpia del “Viu el parc” que haurà de residir
en el servidor de la Diputació de Barcelona. El contractista haurà de seguir les
indicacions tècniques que doni el responsable del contracte de la Diputació de
Barcelona pel que fa al disseny i formulació de la pàgina d’acord amb les
directrius corporatives marcades des de l’Oficina Tècnica d’Internet (OTI) de la
Diputació de Barcelona. La web s’haurà de confeccionar seguint els
protocols que consideri l'OTI (plataforma Life Ray). El contractista haurà de
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seguir també les indicacions de gestió de la web “Viu el parc” que la Unitat de
Suport a la Informació de la Secció de Divulgació i Comunicació li indiqui, i ha
de permetre la comunicació externa i l’intercanvi amb els usuaris del programa.
També haurà d’establir els links amb el portal i pàgines web de la Xarxa de
Parcs Naturals.
El contractista haurà de mantenir, també, la informació del programa a la
pàgina de Facebook i el comptes de Twitter i d’Instagram del programa
artístic Viu el parc. A banda, haurà de crear un compte a Instagram, que ara no
existeix. Per fer-ho, haurà de seguir els criteris i requeriments que marca la
Diputació de Barcelona segons les directrius del Gabinet de Premsa i
Comunicació. En aquestes xarxes socials, haurà d’aparèixer, com a mínim,
(s’entén que durant la vigència de cada programa artístic Viu el parc) una
menció setmanal mínima dels diferents actes que engloba el programa, o bé
d’altres actes culturals que organitzin els municipis implicats o bé altres
activitats lúdiques, culturals o de difusió organitzades per la Xarxa de Parcs
Naturals. L’objectiu és mantenir vives i en activitat constant aquestes tres
xarxes socials del programa. Així mateix, el contractista haurà de col·laborar
estretament amb la persona community manager que gestiona altres xarxes
socials de la Xarxa de Parcs Naturals per compartir i ajudar a difondre
continguts, així com per aprofitar sinergies de tots els continguts que es
comuniquin fruit de la gestió del programa artístic Viu el parc.
El contractista es responsabilitzarà de la recollida, ordenació i preparació de
la informació necessària (en suport informàtic, en el programa Word) per a
l'edició del conjunt del material destinat a la difusió de les activitats culturals
que consti el programa, tant les pròpies del programa artístic Viu el parc, com
d'aquelles que els ajuntaments organitzin dins del període de vigència del
programa al seu àmbit territorial. Per fer-ho, haurà de seguir escrupolosament
les consignes de presentació del contingut que li comuniqui el responsable del
contracte a la Diputació de Barcelona (format, cos, ordre de la informació,
etc...).
Aquesta informació s’haurà de fer arribar al responsable del contracte a la
Diputació de Barcelona amb l’antelació suficient –com a mínim, un mes i mig
abans de l’inici del programa- perquè es procedeixi a la seva edició. En aquest
sentit, el contractista inclourà totes les actuacions que es generin en altres
programes lúdics o culturals que duu a terme directament la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals en cadascun dels parcs durant la vigència del
programa artístic Viu el parc. Haurà d’incloure les programacions del programa
Poesia als parcs, Passejades guiades dels parcs, Concursos de fotografia dels
parcs, i activitats del Parc a taula, Parcs en concert, Òpera als parcs o altres
per l’estil.
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El contractista haurà d'encarregar-se de la senyalització i difusió adequada
de les actuacions del programa. Haurà de col·locar pancartes de les activitats
del programa en el lloc pertinent durant la celebració de cadascun dels actes
que es facin tant als municipis com a l’interior dels parcs (Actes centrals). El
mateix dia de l'actuació també haurà d'assegurar-se de posar la senyalització
adequada fins al lloc on es celebri l'activitat si és a l’interior del parc, així com
destacar de forma visible que l’actuació s’emmarca dins el programa «Viu el
parc». En aquest sentit, se li lliuraran –produïts per la Diputació de Barcelonaquinze rètols senyalitzadors, tres rollups, un faldó per a la cobrir els peus de la
tarima que es col·locarà a les Matinals i altres actes centrals, si s’escau. També
se li lliuraran sis banderoles volants (anomenades col·loquialment “llàgrimes”
que es fixen a terra) amb la imatge gràfica del programa per indicar i senyalitzar
adequadament l’indret os es realitzen les activitats. És fonamental que, amb
aquests recursos i els propis de l’empresa contractista, es facin els esforços
pertinents per que el públic participant arribi en bones condicions fins el lloc de
l’activitat.
A cada acte caldrà que l’empresa contractista reparteixi entre els assistents,
exemplars impresos (que aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona) del
programa «Viu el parc» del parc en qüestió. L’empresa contractista també
haurà de vetllar perquè els elements de difusió del programa impresos
(programes de mà, fulletons, cartells,…) arribin als municipis i siguin repartits
entre la població i els principals equipaments públics o establiments del
municipi. En aquest sentit, una tasca del contractista consistirà en l’actualització
permanent del llistat d’indrets i establiments locals en els que cal desar
material, sempre de forma consensuada amb l’interlocutor de cada municipi.
Aquest nou llistat haurà d’estar detallat a la memòria final de cada Viu el parc
artístic.
Atès que el programa s’ha dividit en quatre lots, cal que les empreses
contractistes dels diferents lots es coordinin entre elles per transmetre’s la
informació respectiva que serveixi per a la difusió del programa. Això es farà
mitjançant les reunions de coordinació que el representant de la Diputació de
Barcelona responsable del programa consideri oportunes de convocar, a les
quals hauran d’assistir també els responsables tècnics de cada un dels parcs
implicats.
El contractista s'encarregarà d'elaborar un reportatge fotogràfic digital de
qualitat (a una resolució mínima de 300 dpi cada fotografia) de les activitats
principals del programa artístic Viu el parc, que presentarà conjuntament amb
la memòria i que cedirà a la Diputació de Barcelona en l'exercici dels drets
d'explotació de les fotografies només per usos institucionals d’aquesta
corporació per a aspectes de difusió del programa artístic Viu el parc; i en cap
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cas podran ser cedides a tercers sense el permís explícit dels autors de les
imatges. Es prestarà especial atenció a la Matinal al parc de cada parc. En
aquest cas, cada reportatge constarà d’una quantitat suficient de fotografies,
que permeti fer una tria per il·lustrar l’edició del programa de l’any següent. En
el cas concret de les festes matinals, es valorarà la realització del reportatge de
la mà d’una persona professional de la fotografia.
El contractista signarà un contracte estàndard amb el Gabinet de Premsa i
Comunicació de la Diputació de Barcelona, el qual serà el dipositari d’aquestes
imatges. Les fotografies dels reportatges hauran de tenir en compte els drets
d’imatge de les persones que hi apareixen a les fotografies, quan aquestes són
reconegudes fàcilment i prestarà una especial atenció pel que fa als infants.

3.5 Memòria
Un cop finalitzat el programa anual a cada parc, el contractista elaborarà i
lliurarà en el termini màxim de dos mesos una Memòria final de la seva
execució al responsable del contracte de la Diputació de Barcelona i que s’ha
d’entregar abans de la finalització del contracte. Aquesta memòria, a més de la
relació d'actes i de la seva valoració, inclourà un recull de premsa, el més ampli
possible, de les notícies que entorn el programa “Viu el parc”, hagin aparegut
als mitjans de comunicació.
La Memòria haurà de contenir, com a mínim:
- una presentació-ressenya de la campanya, amb indicació clara dels
aspectes més rellevants i una valoració crítica argumentada;
- una descripció succinta de cada acte;
- les valoracions dels ajuntaments;
- un quadre resum que relacioni tots els actes celebrats amb la data, lloc,
escenari i assistència de públic;
- un balanç econòmic del programa, on es relacionin tots els actes
celebrats i el seu cost i altres despeses generades per la gestió;
- una fotocòpia del programa sencer;
- un quadre-resum global de la campanya amb les dades principals
- un annex gràfic que il·lustri tots els punts anteriors;
- una presentació-ressenya del programa Viu el parc a l’escola, la
memòria d’aquest i les valoracions de les escoles. Tota aquesta
informació serà facilitada pel contractista del Lot 2.
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- una presentació-ressenya del programa “Parcs en concert”. Tota
aquesta informació serà facilitada pel contractista del Lot 3.
- una presentació-ressenya del programa “Òpera als parcs”. Tota aquesta
informació serà facilitada pel contractista del Lot 4.
Així, doncs, en tots els casos, els contractistes responsables dels diferents lots
seran els responsables de redactar la seva part de la memòria i fer-la arribar,
amb els requeriments de disseny i format que se’ls requereixi, a qui compilarà
tota la informació en una de sola, que és el contractista del Lot 1.
Uns annexos que indiquin les tasques de difusió realitzades per l’empresa; el
recull de premsa, les fitxes de control esmentades en el punt corresponent i
altres annexos que l’empresa contractista consideri oportuns.
La memòria s’haurà de presentar en format digital (en Word, per a la seva
correcció; i en format PDF, per a la seva impressió) per poder fer còpies, que
aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona.

3.6 Mitjans personals durant l’execució de les activitats
A cada una de les actuacions previstes com a específiques del programa
artístic Viu el parc hi seran presents tantes persones responsables de
l'empresa contractista com siguin necessàries a fi d'atendre a la seva correcta
execució, tant abans com en el desenvolupament i finalització de les
actuacions. En el cas d’una activitat a realitzar a l’interior d’un municipi a petició
d’aquest, el mínim de presència serà d’una persona per part de l’empresa
contractista. Aquest mínim s’ampliarà en els actes centrals del programa
(Matinal al parc, etc.).

3.7 Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals dividint l’import total del contracte
anual en dotze mensualitats. Cal que el contractista faciliti una relació de les
factures detallant cada concepte del programa que contindrà la següent
documentació: un full resum que relacioni les despeses per acte realitzat,
indicant lloc i data; i la relació de grups, entitats o artistes contractats per durles a terme, així com les despeses generades per la gestió del programa.

4. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’inici de la
formalització del contracte.
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El contracte serà prorrogable de forma expressa per un any i mig més sense
que la durada de la vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de tres
anys i mig.
L’objectiu d’aquesta durada, és fer coincidir l’inici del següent contracte amb
l’inici de l’any natural.
Atesa la valoració positiva del model i per tal de donar continuïtat al servei
garantint l’acompliment de les activitats i tot posant en marxa iniciatives que
puguin augmentar la seva qualitat, es considera important establir un període
de contractació que permeti assolir aquests objectius.

5. Dades específiques del Lot 1 de la proposta de
contractació
5.1. 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: 92000000-1 Serveis d’esplai, culturals i esportius.

5.2. Requeriments de solvència tècnica o professional, i
econòmica i financera
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentarse 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:
5.2.1. Solvència econòmica i financera
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels
tres 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: 100.000 € (IVA inclòs) en algun dels tres exercicis esmentats.
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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 mercantil, haurà d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant
una declaració signada amb els justificants de les seves operacions durant
aquell any.
5.2.2. 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 de característiques similars a l’objecte del contracte d’aquest lot per un
mínim de 60.000,00 € (IVA inclòs) en un dels tres 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.
5.2.3. Adscripció de mitjans personals
Mitjans personals: Els licitadors hauran de presentar, per a la prestació del
servei, l’equip mínim de professionals, següent:
Tres persones, amb dedicació al programa de les quals dues, com a mínim,
s’han de dedicar en exclusivitat al programa (no de forma parcial) i han de
comptar amb 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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 702443a3950b204fa598 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 22

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

5.3. Criteris d’adjudicació i elecció de les fórmules de valoració
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c),145 i 146.3 de la LCSP,
s’ha escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació i el procediment d’adjudicació
es realitzarà en dues fases:
Fase 1: Valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor (criteris 1, 2, 3, 4 i 5) de l’apartat 6.1. del Lot 1 del PPTP, amb una
ponderació màxima de 49 punts.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat tècnica de les propostes, per a passar a la
fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts.
Fase 2: Valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica (criteris 1, 2 i 3) de l’apartat 6.2. del Lot 1 del PPTP, amb una
ponderació màxima de 51 punts.
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.
A. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (49%)
D’acord amb l’apartat 5 del Lot 1 del PPTP, i fins a un màxim de 49 punts.
Criteri 1.
Per la descripció detallada de les activitats a desenvolupar a les Matinals.
Es valorarà especialment que contemplin activitats que fomentin la participació
del públic familiar i tinguin en consideració la diversitat funcional de la població i
que siguin activitats pensades especialment per a ser desenvolupades en un
entorn natural.
Fins a 15 punts
Criteri 2.
Per la proposta de creació, manteniment i actualització de la pàgina web
del programa. Es valorarà la claredat dels continguts exposats, així com una
proposta d’actualització amb els continguts propis del programa artístic Viu el
parc i les activitats que s’ofereixen a través de la Xarxa de Parcs Naturals,
d’acord amb l’apartat 4.1a) del Lot 1 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
Fins a 15 punts
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Criteri 3.
Pla de treball general, on caldrà lliurar un cronograma de la programació de
reunions prèvies de treball, de les reunions de seguiment, les dates de
valoració final del programa i lliurament de les Memòries. Es valorarà la
concreció i claredat en l’exposició de tota la planificació prevista amb les
especificacions dels treballs a realitzar i les dates de finalització i lliurament dels
mateixos.
Fins a 8 punts
Criteri 4.
Per la proposta de difusió del programa. Es valorarà especialment
l’elaboració d’una estratègia de distribució en el territori dels programes
impresos que contempli quin serà el nombre de municipis i indrets on es
repartiran els materials de difusió, així com una campanya de comunicació
adreçada als mitjans de comunicació impresos i digitals que es facin ressò de
les activitats.
Fins a 6 punts
Criteri 5.
Per la proposta de manteniment i difusió de les xarxes socials, atenent a la
seva funció divulgativa i espai per a donar notícia de les activitats realitzades.
Fins a 5 punts
B. Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (51%)
Criteri 1.
Preu ofertat ................................................................................fins a 21 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.
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 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 fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
Criteri 2.
Per la possibilitat que els municipis puguin escollir un o més actes entre una
ofert d’actuacions de diferents gèneres artístics (d’acord amb l’apartat 3.4 del
Lot 1 del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars)..fins a 20 punts.
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- Per dos actes ofertats al conjunt dels 86 municipis dels parcs,
a triar d’un menú amb ofertes de diferents gèneres:.............. 20 punts
- Per un acte ofertat al conjunt dels 86 municipis dels parcs,
a triar d’un menú amb ofertes de diferents gèneres:..............10 punts
- Per cap acte ofertat al conjunt dels 86 municipis dels parcs,
a triar d’un menú amb ofertes de diferents gèneres:............... 0 punts
La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora incrementi l’oferta d’actes artístics als municipis, ja que això enriqueix
molt notòriament la proposta cultural a què obliga el contracte. Que l’empresa
licitadora pugui oferir al conjunt dels municipis dos actes artístics més a
aquells que ja té obligats per contracte, és valora positivament amb una
puntuació alta (20 punts). La segona opció, en ser la meitat de la primera, en
conseqüència, es valor amb la meitat de punts (10 punts). I en el tercer cas,
com que no hi ha cap increment d’oferta d’actuacions, no es valora (0 punts).
Criteri 3.
Per la realització d’un reportatge fotogràfic de mans d’un fotògraf professional
de les vuit festes matinals que es realitzen a les vuit programacions del Viu el
parc artístic................................................................................... fins a 10 punts
-

Per l’assistència a vuit Matinals............................................
Per l’assistència a set Matinals ............................................
Per l’assistència a sis Matinals ............................................
Per l’assistència a cinc Matinals ...........................................
Per l’assistència a quatre Matinals .......................................
Per l’assistència a tres Matinals ............................................
Per l’assistència a dues Matinals ..........................................
Per l’assistència a una Matinal ..............................................
Per l’assistència a cap Matinal ..............................................

10 punts
8 punts
6 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punts
0 punts

La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora realitzi un reportatge fotogràfic de qualitat de cadascuna de les
Matinals a efectes de disposar de material gràfic suficient per a la difusió del
programa. Aquestes fotografies serviran específicament per a la difusió del
programa i seran emprades en el material imprès, a la web i a les xarxes
socials del programa, seguint les recomanacions del Gabinet de Premsa i
Comunicació i citant sempre l’autoria de les imatges.
La ponderació de punts aquí reflectida es valora de més a menys punts
segons el nombre de Matinals cobertes per un reportatge fotogràfic
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professional. El nombre màxim de Matinals a les quals es fa aquesta
assistència té el màxim de punts ofertats (10 punts); i es va decreixent,
progressivament, Matinal a Matinal, fins a la no assistència en cap d’elles (0
punts).
Puntuació de la totalitat dels criteris: 49 punts que depenen d’un judici de
valor (49%) + 51 punts avaluables de manera automàtica (51%)= 100 punts
(100%).

6. 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.
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord
amb:
a) Les condicions, l’abast i els límits següents:
Com a conseqüència de la incorporació de més actuacions a més municipis
dels parcs implicats, ampliant-se, per tant, el seu àmbit territorial d’actuació.
Així doncs, la incorporació de nous “actes artístics locals” o “segons actes
centrals” al programa comportaria un increment pressupostari atès
l’augment del volum de gestió del programa derivat d’un major nombre
d’actuacions, així com de les tasques d’execució, atenció tècnica, logística i
difusió inherents que hauria de realitzar el contractista.
Es preveu la incorporació, com a màxim, d’un nombre de 25 (vint-i-cinc)
actuacions que tinguin caràcter d’un “acte artístic local” o “Segon acte
central” en el conjunt del programa.
b) L’import següent:
La modificació del contracte d’aquest Lot podrà afectar, com a màxim, en
més en menys, un 20% (vint per cent) de l’import anual del contracte, IVA
exclòs.
c) El procediment a seguir per a la modificació serà el següent:
La modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient contradictori
que comprendrà les actuacions següents:
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- Proposta tècnica de la modificació del contracte elaborada pel
responsable del contracte amb indicació explícita de l’objecte de la
modificació i el seu preu.
- Audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils.
- Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.
La modificació del contracte obligarà a reajustar conseqüentment l’import de la
garantia definitiva, per tal que aquesta mantingui en tot moment l’equivalència
indicada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules Administratives Particulars
respecte al preu del contracte resultant de la modificació, i s’haurà de
formalitzar en els mateixos termes previstos.

7. Dades econòmiques del contracte
El pressupost de licitació anual de la contractació del Lot 1, desglossat és el
següent:
Pressupost anual,
IVA exclòs
103.305,79 €

21% IVA
21.694,21 €

Pressupost
licitació anual (IVA inclòs)
125.000,00 €

Sent la quantitat biennal del pressupost base de licitació de la contractació del
Lot 1, la següent:
Pressupost biennal
IVA exclòs
206.611,58 €

21% IVA
43.388,42 €

Pressupost base
licitació biennal (IVA inclòs)
250.000,00 €

I s’ha fixat amb el detall següent:
 Costos directes (proveïdors, actuacions, logística, costos laborals): 80%
 Costos indirectes (direcció, gestió, administració, assegurances, benefici
empresarial): 20%
 Altres despeses: 0%
Els costos laborals d’aquest lot per una banda s’ajusten al tercer Conveni
col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de
conveni 79002295012003). La darrera revisió salarial fou publicada al DOGC
núm. 7828 (12.3.2019) en el qual no existeixen diferències retributives que
permetin desagregar els costos salarials per gènere, ni possibilitat de fer-ho per
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desconeixement del gènere del personal a adscriure al contracte. En el càlcul
d’aquests, s’ha tingut en compte la categoria professional. El conveni preveu el
dret de subrogació en el cas de canvi de titularitat del contracte.
Per l’altra banda, 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 Lot 1 (talleristes, músics, actors,...). Per tant, el
balanç econòmic s’ha realitzat aquí tenint en compte l’experiència acumulada
durant més de vint-i-cinc anys de funcionament del programa. En general el
que es fa en el sector és aplicar el Reial Decret 1435/1985 (relació laboral
especial des artistes en espectacles públics i l’Estatut del Treballadors).
A la taula que s’adjunta a l’Annex 1 es presenta el balanç econòmic estimat
per a un any de contractació d’aquest servei.
El valor estimat del contracte d’aquest lot, als efectes d’allò que disposen
l’article 101 i concordants de la LCSP, és de tres-cents vuitanta-dos mil doscents trenta-un euros amb quaranta-un cèntims (382.231,41 €), IVA exclòs.
Els conceptes que integren el valor estimat d’aquest lot són els següents:
Vigència inicial de 2 anys
Possible pròrroga d’1,5 anys
Possible modificació del contracte

206.611,57 €
154.958,68 €
20.661,16 €
Valor estimat Lot 1: 382.231,41 €

8. 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 programa artístic Viu el
parc a través d’un contracte privat de serveis d’una empresa externa
especialitzada en gestió artística i cultural.

9. Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
D’acord amb l’article 193 del la LCSP:
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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 la no assistència tècnica en algun dels actes programats (tant en
les actuacions dins el parc, o als municipis en les condicions
d’execució previstes en el contracte, s’imposarà una penalitat fins un
màxim del 5% sobre el preu del contracte.
 Per la no devolució del material en préstec i en les condicions inicials
de netedat i funcionalitat, que la Diputació hagi lliurat al contractista
com a suport a la logística del programa (banderoles, lones de tarimes,
senyals indicatius, cons de senyalització, rollups divulgatius,...) en el
termini d’un mes un cop acabi la finalització del contracte, s’imposarà
una penalitat fins un màxim del 5% sobre el preu del contracte.
 Per la no complementació i actualització regular de la pàgina web, del
Facebook del Twitter o Instagram del programa, en les condicions
d’execució previstes (amb una actualització mínima de caràcter
setmanal) o en la tramesa via email de les novetats del programa als
usuaris inscrits en la base de dades, s’imposarà una penalitat de 0,10
cèntims per cada 1.000 € del preu del contracte per cada dia de retard.
 Per l’incompliment del termini en el lliurament de les Memòries de cada
un dels parcs durant, com a màxim, els dos mesos següents a la
finalització del programa de cada Viu el Parc artístic, seguint els criteris
establerts al punt 4.3 del Lot 1 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, s’imposarà una penalitat diària per cada lot de 0,20 cèntims
per cada 1.000 € del preu del contracte per cada dia de retard.
 Per l’incompliment del termini en el lliurament de la informació escrita i
gràfica requerida per complimentar el programa de cada Viu el parc
artístic necessària per a la seva impressió en els terminis establerts en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, s’estableix una
penalitat de 0,50 cèntims per cada 1.000 € del preu del contracte per
cada dia de retard.
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 Per l’incompliment de la no distribució del material imprès en el territori
d’influència de cada parc (tots els municipis del parc i principals
localitats de l’entorn), d’acord amb el que està previst en el Plec de
prescripcions tècniques, s’estableix una penalitat de 0,20 cèntims per
cada 1.000 € del preu del contracte per cada dia de retard.
 Per la deixadesa o desatenció als diferents agents implicats en el
programa (tècnics municipals, artistes actuants, responsables del
programa,...) no atenent les seves trucades o escrits en horari laboral,
s’estableix una penalitat de 0,50 cèntims per cada 1.000 € del preu del
contracte per cada dia de retard en la resposta requerida.
D’acord l’article 192 de la LCSP:
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a
cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs,
s’imposaran:


Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de
subrogació en contractes de treball prevista a la clàusula 3.5 en els
termes previstos a l’article 130 LCSP, s’imposaran penalitats de fins el
10%.

D’acord amb els articles 215.3 i 217.2 de la LCSP:
C) 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.
D) 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.
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.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 702443a3950b204fa598 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 31

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

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.

10. Subcontractació
D’acord amb els requisits per a subcontractar senyalats a l’article 215 de la
LCSP, el contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del
contracte, fins el 30% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
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 tres anys i mig.
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ANNEX 1

PRESSUPOST ECONÒMIC ANUAL DE LA GESTIÓ DE
LA PROGRAMA ARTÍSTIC VIU EL PARC
Condicions laborals
L'activitat descrita en el programa Viu el parc artístic té com a referència el
tercer conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural (codi de conveni
79002295012003). La darrera revisió salarial fou publicada al DOGC núm.
7828 (12.3.2019). El conveni preveu el dret de subrogació en el cas de canvi de
titularitat del contracte.
Tanmateix, s'estima que un 30 % del pressupost pot ser subcontractat a grups
artístics. En aquestes activitats no hi ha un conveni col·lectiu aplicable a la
contractació d’artistes. En general el que es fa és aplicar el Reial Decret
1435/1985 (relació laboral especial des artistes en espectacles públics) i
l’Estatut del Treballadors.
Una referència a les condicions laborals en aquests és l'estudi d’Alba Cayón
“La contractació laboral en Règim d’Artistes. Conceptes bàsics per a una bona
planificació en els projectes d’arts escèniques”, encarregat per l’Associació
d’Actors i Directors de Catalunya i editat pel Servei de Desenvolupament
Empresarial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(novembre 2015). Segons l'estudi, l’artista és un treballador per compte aliè
especial segons l’Estatut del Treballadors article 2, apartat e.). Des d’octubre
de 2009, el personal tècnic (sastreria, perruqueria, maquinistes, tramoistes,
professors de música, pianistes d'acadèmies de ball, tècnics musicals,
tècnics de llums, so,...) que participa a l’espectacle està inclòs en el règim
d’artistes.
Activitat
Disposem de la informació següent en relació al programa Viu el parc artístic
(Lot 1):
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Nombre
Municipis
Parc
Montseny
Montesquiu
Guilleries
Marina
Litoral
Montnegre
Garraf-Olèrdola-Foix
Sant Llorenç del Munt
Total

14
4
4
4
7
6
8
10

Nombre
actuacions
23
12
14
12
18
18
23
21

Assistència
total
1620
518
713
836
1126
1321
940
987

Actuacions
matinals
6
5
5
5
6
6
5
5

57

139

8061

43

2950

98

5111

% s.act

% s.assist.

% s.act

% s.assist.

30,94%

36,60%

70,50%

63,40%

Ratios

Assistència
Assistència
matinals Petit format petit format
400
17
1220
200
7
318
400
9
313
700
7
136
200
12
926
500
12
821
300
18
640
250
16
737

Pressupost
(en €)
14.913
11.973
13.220
12.538
12.510
13.695
13.896
13.432
106.178

En relació al quadre cal fer les següents observacions
 El nombre de municipis en els que es va fer activitat va de ser de 57
quan els municipis considerats en els plecs son 86.
 Les actuacions estan dividides entre matinals i petit format. El nombre de
matinals és de 8 però inclouen diverses actuacions.
 El pressupost correspon a una adjudicació del servei.
 L'empresa adjudicatària contracte externament les actuacions amb un
cost d'uns 800 euros per actuació a les matinals i 250 euros per a les
actuacions de petit format.
Parc
Montseny
Montesquiu
Guilleries
Marina
Litoral
Montnegre
Garraf-Olèrdola-Foix
Sant Llorenç del Munt
Total

Nombre
actuacions
28
15
17
15
22
22
27
25

Assistència
total
1.945
649
822
892
1.427
1.588
1.091
1.171

Actuacions
matinals
6
5
5
5
6
6
5
5

170

9.584

43

Assistència
Assistència
matinals Petit format petit format
400
22
1.545
200
10
449
400
12
422
700
10
192
200
16
1.227
500
16
1.088
300
22
791
250
20
921
2950

127

6.634

Pressupost Pressupost
Matinals
Petit Format Coordinació
4.800
5.381
4.000
2.469
4.000
3.031
4.000
2.469
4.800
3.975
4.800
3.975
4.000
5.563
4.000
5.000
34.400

31.863

15.750

Despeses
generals

20.833

Altres

PRESSUPOST

460

103.306

Observacions


Es considera un increment del pressupost per a activitat directe d'un 12,5
%. Com a hipòtesi de càlcul s'ha considerat que tot l'increment d'activitat es
en actuacions de petit format. Es fa aquesta hipòtesi perquè la informació
estadística solament distingeix entre matinals i petit format i el nombre de
matinals ja està determinat. Tanmateix, tractant-se d'una hipòtesi de càlcul,
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posteriorment, d'acord amb les condicions previstes amb els plecs, el
contracte es pot desenvolupar amb combinacions diverses: és possible
atendre més municipis, o fer contractar més actes de format mig per
comptes d'actes de petit format.


Si tot l'increment d'activitat es realitzés en actuacions de petit format es
passaria de 98 actuacions de petit format l'any 2019 a 127 actuacions.



Cal fer notar que la possibilitat de que hi hagi combinacions molt diverses
entre actuacions de formats diferents té uns efectes sobre el pressupost
molt rellevants.



Actualment l'adjudicatària del contracte té una persona dedicada
exclusivament a la coordinació de l'activitat amb un cost salarial brut de
14.000 euros anuals que s'incrementa en un 33 %. Hem considerat que la
major activitat suposarà un increment del cost de coordinació en un 12,5 %.



Les despeses generals que inclourien un eventual benefici, s'han fixat com
un 20 % del pressupost. Tractant-se d'una activitat que inclou lleure
educatiu i activitat artística, s'ha pres com a referència les estimacions que
s'han fet pels Lots 2 i 3.

Pressupost anual
Encara que sigui previsible que les actuacions artístiques siguin
subcontractades, cal considerar l'estructura de costos directes d'aquestes
activitats, per la qual cosa hem pres com a referència la distribució de les
despeses directes entre personal i els costos d'explotació del programa Viu el
parc a l’escola (Lot 2) per les actuacions de petit format i Parcs en concert (Lot
3) per les Matinals.
El resultat és el següent:
Pressupost anual
Personal per les Matinals
Personal pels actes de petit format
Personal coordinació
Cost de producció de les Matinals
Cost de producció actes petit format
Despeses directes
Despeses indirectes
Altres despeses
Pressupost anual (sense IVA)

28.145
24.315
15.750
6.256
7.547
82.013
20.833
460
103.306
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Aquest import s'haurà d'incrementar amb un IVA del 21%.
A partir del pressupost anual, les projeccions econòmiques de costos directes i
indirectes (expressades en euros) tenint en compte la durada del contracte es
recullen al quadre següent:
Pressupost del contracte

2021

2022

Despeses directes
82.103
Despeses indirectes
20.833
Altres despeses
460
Pressupost anual (sense IVA) 103.306
IVA (21%)
21.694
Pressupost (amb IVA)
125.000
Pressupost de licitació

82.103
20.833
460
103.306
21.694
125.000

Suma

2023

164.025 82.103
41.667 20.833
920
460
206.612 103.306
43.388 21.694
250.000 125.000
250.000

2024

Total

82.103
20.833
460
103.306
21.694
125.000

328.050
83.333
1.840
413.223
86.777
500.000

El repartiment de les despeses anuals per conceptes, quedaria de la següent
manera:
Matinals
Segon acte central
Una o més activitats itinerants
Comunicació i difusió (web, xarxes, fotografies)
Distribució de material
Gestió, assistència i coordinació tècnica
Total (sense IVA)
IVA 21%
Total (amb IVA)

33.000,00 €
20.000,00 €
18.000,00 €
6.000,00 €
5.500,00 €
20.805,79 €
103.305,79 €
21.694,21 €
125.000,00 €
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DADES
ESPECÍFIQUES
DE
LA
MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DEL
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ
DEL LOT 2: PROGRAMA VIU EL PARC A L’ESCOLA

1. Antecedents
«Viu el parc» és un programa organitzat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona que es va començar a desenvolupar
l'any 1992 i que en l’actualitat abasta deu dels dotze espais que conformen la
Xarxa de Parcs Naturals: Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de
Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del
Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
El programa Viu el parc té com a finalitats:
a) dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la
Xarxa de Parcs Naturals;
b) afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental al
públic en general;
c) contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els equips de
govern municipals de cada parc;
d) fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a
l’espai natural protegit;
e) ajudar a explorar una nova forma de relació i comunicació entre el
parc, els municipis del seu entorn i el públic visitant;
f) ajudar a difondre les propostes de caire cultural sorgides dels agents
(públics o privats) de l’entorn del parc;
g) afavorir les accions de voluntariat; i
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h) experimentar una nova via d'aprofundiment en la funció didàctica i
lúdica d'aquests espais protegits, tant per la població escolar com la
local.
Així, doncs, el principal objecte del contracte és organitzar i coordinar un seguit
d’activitats artístiques, culturals i educatives que permetin descobrir a la
població local i forana el ric patrimoni cultural i natural dels parcs naturals i
encarregar-se de la seva difusió per a tots els mitjans de comunicació adients.
El programa Viu el parc s’estructura en quatre línies principals:
a) Un programa artístic i cultural adreçat a la població local i visitant.
b) Un programa escolar adreçat principalment als nens i nenes de 5è de
primària de les escoles dels municipis dels parcs.
c) Parcs en concert
d) Òpera als parcs
Coincidint amb aquestes dues línies d’actuació, s’han elaborat quatre lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles
persones físiques o jurídiques interessades. Les empreses només podran licitar
a un únic lot. L’abast i concreció d’aquests es detallen a continuació.
Lot 1: Programa artístic Viu el parc
Lot 2: Programa Viu el parc a l’escola
Lot 3: Cicle Parcs en concert
Lot 4: Cicle Òpera als parcs
Davant la impossibilitat de realitzar la gestió dels diferents lots del programa
“Viu el parc” amb els mitjans tècnics i personal propi de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, aquest es ve portant a terme mitjançant la contractació
d’empreses especialitzades en els seus diferents àmbits de gestió.
Actualment, el Lot 2 del programa: Viu el parc a l’escola, està gestionat per
l’empresa CIMA, guanyadora d’un concurs el 2017, la vigència del qual finalitza
el juliol de 2021.
Coincidint amb aquestes quatre línies d’actuació, s’han elaborat els lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles
persones físiques o jurídiques interessades. Les empreses només podran licitar
a un únic lot. L’abast i concreció d’aquest Lot 2 es detallen a continuació.
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2. Abast de la gestió de les activitats pròpies del
programa Viu el parc a l’escola
El principal objectiu del programa Viu el parc a l’escola és la realització d’un
seguit d’activitats ludicoformatives que permetin descobrir als infants el ric
patrimoni natural i cultural de l’espai natural protegit de la XPN més proper al
seu municipi.
En concret, el programa Viu el parc a l'escola té com a finalitats:


Dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la Xarxa
de Parcs Naturals.
 Afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental.
 Fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a l’espai
natural protegit dins l’àmbit del seu municipi.
 Experimentar una nova via d’aprofundiment en la funció didàctica i lúdica
dels espais protegits.
Per tal d’assolir aquests objectius, el programa Viu el parc a l’escola consta de
tres fases:
 Primera fase: Treball previ a l’aula conduit per un/a educador/a
ambiental.
 Segona fase: Celebració d’una jornada festiva als espais naturals
protegits.
 Tercera fase: Treball posterior que pretén ser el recull dels
coneixements adquirits durant les dues primeres.

3. Execució de la gestió de la programació del Viu el
parc a l’escola
A continuació, es detallaran els requeriments del contracte per al Viu el parc a
l’escola, atenent a la gestió i organització de les activitats, materials,
comunicació i difusió, informes i memòries, mitjans personals i règim de
pagament.

3.1. Organització i gestió de les activitats
D’acord amb l’apartat 4 del Lot 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, el contractista haurà d’assegurar l’organització de les activitats
previstes en el programa amb la realització de les següents tasques en
cadascuna de les fases del programa:
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1. Primera fase: Treball a l’aula. Per tal d’assegurar l’organització de les

activitats incloses dins de la primera fase del programa l’empresa
contractista haurà de realitzar les següents funcions:
- Contacte i coordinació amb les escoles per a la concertació de les
visites a les aules de les escoles, gestionant els canvis que puguin
sorgir.
- Elaboració i seguiment d’un calendari de les activitats.
- Coordinació amb els tècnics municipals, si s’escau.
- Coordinació i seguiment de l’equip educatiu que imparteix les
sessions a les aules.
- Entrega del material pedagògic o de difusió necessari en la
primera fase del programa.
- El contractista vetllarà perquè que cada una de les escoles
participants en el programa escolar complimentin una fitxa de
valoració de la primera fase de l’activitat (segons model que
lliurarà el responsable del contracte de la Diputació de Barcelona)
que s’haurà d’incloure en la Memòria final.
- Coordinació amb el responsable del contracte de la Diputació de
Barcelona.
2. Segona fase: Festa al parc.

- Assegurar que les activitats programades tinguin en compte l'ús
sostenible dels espais protegits i el respecte a la natura.
- Comunicació i coordinació amb les escoles per assegurar la seva
presència en les festes escolars.
- Coordinació amb el responsable del contracte de la Diputació de
Barcelona i personal de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona.
- Coordinació amb els tècnics municipals, si s’escau.
- Coordinació i seguiment de l’equip educatiu que realitza les festes
escolars.
- El contractista assumirà la responsabilitat de la contractar als
artistes que portaran a terme l’actuació final de les festes.
- El contractista haurà de vetllar pel muntatge i desmuntatge, en
l’indret que el responsable del contracte a la Diputació de
Barcelona indiqui i amb l’antelació suficient (24 hores), d’una
tarima modular per la celebració de les festes escolars als parcs.
La Xarxa de Parcs Naturals disposa de quatre tarimes per encabir
les festes escolars i altres actes que així ho requereixin. La
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col·locació va a càrrec de cada parc, però el contractista ha
d’indicar l’indret exacte i fer-ne els seguiment del seu muntatge.
- Quan l’espai escollit per a la realització d’un acte central no
disposi de suficients papereres (com ara Serralada de Marina,
Serralada Litoral, o el Montnegre i el Corredor) ni de sanitaris
públics (com en el cas de Litoral o Guilleries), el contractista es
responsabilitzarà de la instal·lació adequada d’aquests servei,
amb el número idoni segons les previsions d’afluència de públic,
com de la seva recollida a la finalització de l’acte. Si cal fer ús
d’alguns sanitaris privats (com en el cas de Serralada de Marina),
caldrà abonar la quantitat estipulada pel propietari en qualitat de
lloguer de l’espai. La contractació de sanitaris portàtils, de
papereres i lloguer de l’espai dels sanitaris privats anirà a càrrec
de l’empresa contractista, que també haurà de garantir que
aquests siguin sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.
- Un cop finalitzada la festa, el contractista haurà d’assegurar que
l’espai natural on ha tingut lloc queda en les mateixes condicions
d’estat i neteja que abans d’iniciar l’activitat. Qualsevol incidència,
s’haurà de notificar al personal del Parc o, en el seu defecte, al
responsable del contracte a la Diputació de Barcelona.
- El contractista vetllarà perquè que cada una de les escoles
participants en el programa escolar complimentin una fitxa de
valoració de la segona fase de l’activitat (segons model que
lliurarà el responsable del contracte de la Diputació de Barcelona)
que s’haurà d’incloure en la Memòria final.
3. Tercera fase: Treball posterior.

- Dinamitzar el blog que recull el treball posterior dels alumnes a les
aules.
Igualment, el contractista haurà d’assegurar la realització de totes les accions
necessàries pel correcte desenvolupament del contracte en contracte, que
queden recollides en l’apartat 4 del Lot 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars del programa.

3.2. Materials i recursos
El material necessari per a la realització de cadascuna de les fases del
programa és el següent:
1. Primer fase: Treball a l’aula. D’acord amb l’apartat 3.2.5 del Lot 2 del

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel desenvolupament
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d’aquesta primera fase els materials del programa disponibles són dos
jocs composats per:
o 4 maquetes per a reproduir un parc natural.
o 4 jocs de figures representatives dels diferents elements que es
poden trobar en els diferents espais naturals protegits de la XPN
(flora, fauna, elements arquitectònics, infraestructures, persones
desenvolupant alguna activitat lúdica o professional, etc.).
o 1 lona il·lustrada del territori.
o 1 exemplar del llibre de la col·lecció de La Xara i el Pau
corresponent a l’espai natural de referència en el seu municipi.
Igualment, en aquesta primera fase, d’acord amb l’apartat 3.2.2. del Lot
2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es presentarà El joc
de la diversitat dels parcs disponible a:
https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/el-joc. L’empresa contractista
haurà d’assegurar el manteniment i actualització d’aquesta aplicació.
Finalment, l’empresa contractista tindrà el deure de mantenir i reposar
aquest material seguint les directrius de la persona responsable del
contracte a la Diputació de Barcelona. Un cop acabat el contracte,
aquest material educatiu serà propietat de la Diputació de Barcelona que
només podrà fer-ne un ús pedagògic vinculat en aquest programa.
2. Segona fase: Festa al parc. D’acord amb l’apartat 3.3. del Lot 2 del

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel desenvolupament
d’aquesta segona fase els materials del programa seran aquells propis
de les activitats que desenvolupi l’empresa contractista. Addicionalment,
es compta amb material corporatiu cedit per la Diputació de Barcelona
per tal d’assegurar la senyalització i difusió de les festes. Aquest material
es gestionarà d’acord amb les indicacions establertes en l’apartat 4.2.2.
del Lot 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i serà el
següent:
 rètols senyalitzadors del lloc de realització de l’activitat.
 1 banderola per a cobrir els peus de la tarima.
 2 banderoles volants (anomenades col·loquialment
“llàgrimes” que es fixen a terra).
Igualment, la Xarxa de Parcs Naturals posa a disposició del contractista
una tarima modular per la celebració de les festes escolars als parcs, la
col·locació de la qual va a càrrec del personal de la pròpia Diputació de
Barcelona.
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3. Tercera fase: Treball posterior. D’acord amb l’apartat 3.4 del Lot 2 del

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el material necessari pel
desenvolupament de la tercera fase del programa és un blog virtual que
el contractista s’haurà d’encarregar de dinamitzar i actualitzar. L’enllaç a
la URL del blog és el següent: http://www.blogviuelparcescola.com/
Igualment, el programa disposa d’un seguit de materials pedagògics en obert
que, en forma de fitxes didàctiques, permeten treballar els principals eixos
conceptuals del programa Viu el parc a l’escola també des de casa. Aquestes
activitats estan disponibles a la web del programa:
https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/activitatscasa/
Les activitats estan agrupades per parc i els principals temes tractats són:







El relleu.
La biodiversitat I. Les comunitats vegetals.
La biodiversitat II. Les abelles i la seva importància.
Els assentaments humans i el patrimoni cultural i històric.
Les llegendes.
Les activitats humanes.

D’aquesta manera, el Viu el parc a l’escola ofereix a la comunitat educativa
(nens i nenes, famílies i escoles) un recurs alternatiu i complementari a les
activitats pròpies del programa, que permet apropar als infants al ric patrimoni
natural i cultural dels espais naturals que conformen la Xarxa de Parcs Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Coincidint amb la franja d’edat del programa, aquestes activitats estan
vinculades al currículum escolar del cicle superior de primària (5è) i, en el cas
que els mestres de les escoles les vulguin utilitzar com a recurs, permeten ser
avaluables per a l’àrea de Coneixement del medi i per les àrees d’Educació
plàstica i Llengua.
Amb la intenció d’evitar el màxim possible la discriminació per raons d’escletxa
digital, aquestes activitats es poden realitzar sense la necessitat de tenir una
impressora a casa.
Actualment, els materials disponibles corresponen a les activitats del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (6 fitxes temàtiques, una per cada
àmbit), Parc de la Serralada Litoral (6 fitxes temàtiques, una per cada àmbit) i
Parc del Montnegre i el Corredor (6 fitxes temàtiques, una per cada àmbit).
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3.3. Comunicació i difusió
D’acord amb l’apartat 4.3 del Lot 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, el contractista haurà de fer les següents accions relatives a la
comunicació i difusió del programa:
1. Concertació de l’activitat amb les escoles. El contractista haurà
d’assegurar el contacte amb les escoles interessades en participar,
proveint-les d’informació i concertant amb elles les dates de les
sessions a l’aula de la primera fase, així com de les festes al parc.
Per fer-ho, disposarà d’una adreça de contacte corporativa
(viuelparc.escoles@diba.cat).
Igualment, el contractista facilitarà un número de telèfon –i que
constarà en els programes impresos de difusió i en les xarxes
socials- al que podrà adreçar-se tant el públic interessat com les
diferents persones, entitats i institucions implicades en l’organització
del programa. Aquest telèfon ha de donar resposta als interessats els
dies feiners, en horari de matí i tarda (de 9 a 18 h).
2. Senyalització i difusió de les festes. El contractista haurà
d'encarregar-se de la senyalització i difusió adequada de les festes
del programa escolar. Haurà de col·locar pancartes anunciadores
de les activitats del programa en el lloc pertinent durant la celebració
de cadascun dels actes que es facin. El mateix dia de l'actuació
també haurà d'assegurar-se de posar la senyalització adequada fins
al lloc on es celebri l'activitat si és a l’interior del parc, així com
destacar de forma visible que l’actuació s’emmarca dins el programa
«Viu el parc». En aquest sentit, se li lliuraran –produïts per la
Diputació de Barcelona- uns rètols senyalitzadors fets ex professo i
una banderola per a cobrir els peus de la tarima que es col·locarà a
les festes finals, si s’escau. També se li lliuraran banderoles volants
(anomenades col·loquialment “llàgrimes” que es fixen a terra) amb la
imatge gràfica del programa per indicar i senyalitzar adequadament
l’indret os es realitzen les activitats. És fonamental que, amb aquests
recursos i els propis de l’empresa contractista, es facin els esforços
pertinents per el públic participant arribi en bones condicions fins el
lloc de l’activitat.
3. Comunicació interna. El contractista haurà d’assistir a les reunions
de treball que el responsable del programa convoqui amb els tècnics
municipals (una per parc) a fi de recollir i incorporar les seves
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propostes i acordar la localització i calendari de les activitats a
realitzar. També caldrà fer al final del programa reunions de valoració
per validar actuacions i corregir deficiències.
Atès que el programa s’ha dividit en quatre lots cal que l’empresa
contractista de cada lot es coordinin entre elles per transmetre’s la
informació respectiva que serveixi per a la difusió del programa. Això
es farà mitjançant les reunions de coordinació que el representant de
la Diputació responsable del programa consideri oportunes de
convocar a els quals hauran d’assistir també els responsables tècnics
de cada uns dels parcs implicats.
4. Comunicació externa i/ xarxes socials. La Diputació de Barcelona
serà la responsable de elaborar els materials de comunicació
necessaris per a donar a conèixer el programa entre els centres
escolars i referents municipals als ajuntaments. L’empresa
contractista haurà de participar en aquesta comunicació a petició del
referent del programa a la Diputació de Barcelona aportant
informació o materials per a poder fer-la de manera efectiva.
Igualment, l’empresa contractista s’encarregarà de revisar la pàgina
web del programa tot comunicant les actualitzacions al responsable
d’aquest programa de la Diputació de Barcelona.
https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola

3.4. Informes puntuals i memòries
D’acord amb l’apartat 4.4 del Lot 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, un cop finalitzat el programa a cada parc, el contractista elaborarà i
lliurarà en el termini màxim de dos mesos després de la darrera festa escolar,
una Memòria final de la seva execució a la responsable del programa de la
Diputació de Barcelona.
La Memòria haurà de contenir, com a mínim:






una presentació-ressenya de la campanya, amb indicació clara dels
aspectes més rellevants i una valoració crítica argumentada;
una descripció succinta de cada activitat;
una valoració global del programa escolar;
un annex amb la relació de les escoles visitades, indicant data,
adreça i telèfon i persona de contacte;
les valoracions de les escoles;
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un balanç econòmic del programa, on es relacionin tots els actes
celebrats i el seu cost i altres despeses generades per la gestió;
un quadre-resum global de la campanya amb les dades principals;
un annex gràfic que il·lustri tots els punts anteriors.

La memòria s’haurà de presentar en format digital (en word i en format PDF)
per poder fer-ne còpies.
Juntament amb la Memòria, però sense formar part d’ella, cal que el
contractista faciliti una relació de les factures detallant cada concepte del
programa que contindrà la següent documentació: un full resum que relacioni
les despeses per acte realitzat, indicant lloc i data; i la relació de grups, entitats
o artistes contractats per dur-les a terme, així com les despeses generades per
la gestió del programa.
El contractista s'encarregarà d'elaborar un reportatge fotogràfic digital de
qualitat (a una resolució mínima de 300 dpi) de les activitats principals del
programa escolar «Viu el parc», que presentarà conjuntament amb la memòria i
que cedirà a la Diputació de Barcelona en l'exercici dels drets d'explotació de
les fotografies només per usos institucionals d’aquesta corporació per a
aspectes de difusió del programa Viu el parc; i en cap cas podran ser cedides a
tercers sense el permís explícit dels autors de les imatges. A tal efecte, el
contractista signarà un contracte estàndard amb el Gabinet de Premsa i
Comunicació de la Diputació de Barcelona, el qual serà el dipositari d’aquestes
imatges. Les fotografies dels reportatges hauran de tenir en compte els drets
d’imatge dels infants que hi apareixen i en aquest sentit, en el moment de la
concertació de l’activitat, l’empresa contractista lliurarà a les escoles un
document d’autorització de la cessió d’imatges a signar per part de les famílies
dels alumnes participants en el programa. En el decurs de l’activitat, l’empresa
contractista només es podrà fer fotografies d’aquells grups que tinguin el
consentiment explícit i en tots els casos garantint que les fotografies siguin
grupals i procurant que els infants no siguin identificables.
Finalment, el contractista haurà de presentar els informes d’activitat que el
responsable del programa a la Diputació de Barcelona consideri necessaris per
a fer poder garantir el correcte seguiment i avaluació de les activitats.

3.5. Mitjans personals
D’acord amb el previst a l’apartat 4.5 del Lot 2 del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, a cada una de les actuacions previstes, tant a l’aula com
a la festa de els escoles, hi serà present el personal mínim requerit de
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l'empresa contractista per atendre la seva correcta execució, tant abans com en
el desenvolupament i finalització de les actuacions.
El contractista assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els grups
o persones que han d'intervenir en aquest programa (directament o, en el seu
cas, a través del seu representant artístic) i de totes les despeses que es
generin per a la seva contractació (inclosos els pagaments a la Societat
General d’Autors, si s’escau). El contractista sota cap concepte no podrà cobrar
cap tipus de recàrrec ni comissió als esmentats grups, artistes o representants.

3.6. Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals.

4. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’inici de la
formalització del contracte i serà prorrogable de forma expressa dos anys
més.
Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars redactats a tal efecte.
Atesa la valoració positiva del model i per tal de donar continuïtat al servei
garantint l’acompliment de les activitats i tot posant en marxa iniciatives que
puguin augmentar la seva qualitat, es considera important establir un període
de contractació que permeti assolir aquests objectius.

5. Dades específiques del Lot 2 de la proposta de
contractació
5.1. 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: 92000000-1 Serveis d’esplai, culturals i esportius.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 702443a3950b204fa598 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 47

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

5.2. Requeriments de solvència tècnica o professional, i
econòmica i financera
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentarse 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:
5.2.1. Solvència econòmica i financera
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels
tres 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: 40.000 € (IVA inclòs) en algun dels tres 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 mercantil, haurà d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant
una declaració signada amb els justificants de les seves operacions durant
aquell any.
5.2.2. 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 dos (2)
serveis en l’àmbit de l’educació i sensibilització ambiental i gestió de
programes i activitats educatives adreçades a centres escolars de
característiques similars a l’objecte del contracte per un mínim de 40.000 € en
un dels tres exercicis esmentats.
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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.
5.2.3. 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 de les quals una, com a mínim, ha de comptar amb estudis i/o
experiència en l’àmbit de l’educació ambiental.
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.

5.3. Criteris d’adjudicació i elecció de les fórmules de valoració
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c),145 i 146.3 de la LCSP,
s’ha escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació i el procediment d’adjudicació
es realitzarà en dues fases:
Fase 1: Valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor (criteris 1, 2, 3 i 4) de l’apartat 6.1. del PPTP del Lot 2 amb una
ponderació màxima de 49 punts.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat tècnica de les propostes, per a passar a la
fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació mínima de 30 punts.
Fase 2: Valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de manera
automàtica (criteris 1, 2, 3 i 4 de l’apartat 6.2. del PPTP del Lot 2, amb una
ponderació màxima de 51 punts.
Els criteris d’adjudicació seran els que s’indiquen en els següents apartats.
A. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (49%)
Contingut de la proposta de programació global per dos anys d’acord amb
l’apartat 5 del Lot 2 del PPTP, fins a un màxim de 49 punts. Aquesta proposta
global es desglossa en els aspectes següents:
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Criteri 1.
Una proposta d’adaptació i desplegaments per a centres d’educació
especial (CEE) de les activitats del programa en base a les consideracions
exposades en l’apartat 3.6. del Lot 2 del corresponent Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.................................................................. fins a 17 punts.
Aquesta proposta, com a mínim, ha de contenir:
-

Identificació dels CEEs dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals.

-

Proposta de desplegament de l’activitat per a CEEs (fases
necessàries, parcs on es realitzarien les festes, convivència amb les
festes d’escoles ordinàries, entre altres aspectes que el licitador
consideri interessant esmentar).

-

Proposta d’organització de les festes dedicades a les escoles
d’educació especial (nombre escoles per festa, nombre alumnes per
educador/a, mobilitat, personal de suport si s’escau, etc.).

-

Proposta de valoració de les activitats desenvolupades.

Criteri 2.
Descripció detallada de les activitats a desenvolupar en la segona fase del
programa, d’acord amb les consideracions recollides a l’apartat 3.3. del Lot 2
del corresponent Plec de Prescripcions Tècniques Particulars... fins a 16 punts.
Es valorarà especialment, la singularitat i el valor pedagògic de la proposta de
la festa final de les escoles a fer en cada un dels parcs. És a dir, la seva
adequació al currículum formatiu del curs de cinquè de primària i la singularitat
dels tallers plàstics, jocs de rol, rutes guiades o actuacions escèniques que
conformin la festa final i que permetin als alumnes tenir un major coneixement
dels valors naturals i culturals de l’espai protegit.
Criteri 3.
Pla de treball general que contempli la descripció detallada de les activitats a
realitzar......................................................................................... fins a 8 punts.
Es valorarà un pla de treball que descrigui el programa amb un calendari
(cronograma) que indiqui les dates previstes per a les reunions prèvies de
treball de coordinació amb la Diputació, per les reunions amb els interlocutors
municipals (si escau), per al lliurament de la informació requerida per a la seva
difusió, per l’organització i concreció tècnica dels actes, pel lliurament de les
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memòries i de les reunions finals de valoració del programa. Es valorarà la
concreció i claredat en l’exposició de tota la planificació prevista amb les
especificacions dels treballs a realitzar i les dates de finalització i lliurament dels
mateixos.
Criteri 4.
Per la proposta de dinamització de la tercera fase del programa, utilitzant
el blog com a eix central, d’acord amb l’apartat 3.4. del Lot 2 del corresponent
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars................................ fins a 8 punts.
Es valorarà especialment que s’elabori un manual amb propostes de conducció
de l’activitat dirigit als equips educatius de les escoles per a que aquests puguin
treballar la tercera fase del programa des de l’autonomia del propi centre,
alhora que permeti plasmar el treball resultant a l’aula en el blog del programa.
B. Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica (51%)
Criteri 1.
Preu ofertat .............................................................................. fins a 20 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
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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.
Criteri 2.
Per l’elaboració de noves fitxes didàctiques disponibles a la web del
programa amb l’objectiu de complementar l’actual oferta de materials pels
parcs que encara no en disposen (Garraf-Olèrdola i Foix, Serralada de Marina,
Castell de Montesquiu i de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona) i que es
poden emprar en la tercera fase de treball posterior a l’aula.. S’ha d’elaborar
per cada parc una fitxa didàctica de cadascun dels sis eixos temàtics següents
(El relleu; La biodiversitat I. Les comunitats vegetals; La biodiversitat II. Les
abelles i la seva importància; Els assentaments humans i el patrimoni cultural i
històric; Les llegendes; Les activitats humanes), seguint el model de les fitxes
actuals i d’acord amb les consideracions de l’apartat 3.5 del Lot 2 del
corresponent Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
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Total de 6 fitxes diferents per parc.............................................. fins a 18 punts.
6 fitxes corresponents a 4 dels parcs......................... ..... 18 punts
6 fitxes corresponents a 3 dels parcs.............................. 13,5 punts
6 fitxes corresponents a 2 dels parcs.............................. 9 punts
6 fitxes corresponents a 1 dels parcs.............................. 4,5 punts
No elaboració de noves fitxes................................. ........... 0 punts
La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora completi l’oferta de materials pedagògics que es va iniciar en edicions
anteriors del programa perquè sigui igual i la mateixa a tots els parcs, ja que
ara està incomplerta. Això farà que també tots els parcs disposin d’un material
homogeni i de qualitat, tant per fer un treball a l’aula com, en cas de
confinament escolar, poder fer-lo a casa.
La ponderació de punts aquí reflectida es valora de més a menys segons el
nombre de fitxes elaborades per nombre de parcs, des d’un màxim de 18 punts
per sis fitxes a quatre parcs; disminuint proporcionalment si es fa de tres, dos o
un parc, fins a la no elaboració de cap fitxa (0 punts).
Criteri 3.
Per la participació d’un artista addicional (músic, actor, etc.) en
l’espectacle final que es realitza a la segona fase del programa, que d’acord
amb el punt 3.3.1. del Lot 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
s’estableix que sigui com a mínim realitzat per un actor o actriu...fins a 7 punts.
-

Un artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolar dels set parcs.........................................7 punts
Un artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolar dels sis parcs..........................................6 punts
Un artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolars de cinc parcs........................................5 punts
Un artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolar de quatre parcs...................................... 4 punts
Un artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolars de tres parcs.........................................3 punts
Un artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolars de dos parcs.........................................2 punts
Un artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolar d’un parc.................................................1 punts
Cap artista addicional (músic, actor, etc.)
en les festes escolar d’un parc.................................................0 punts
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La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora ofereixi un complement artístic, original i de qualitat, per a diversificar i
ampliar el conjunt d’activitats que se realitzaran el dia de la segona fase, al final
de la jornada festiva.
La ponderació de punts aquí reflectida es valora de més a menys segons el
nombre d’artistes addicionals que s’incorporin en les festes escolars i el nombre
de parcs on aquest programa es dugui a terme; essent la màxima puntuació de
7 punts si es fa als set parcs, i va descendint proporcionalment fins a 1 punt si
només es fa en un parc; i s’atorguen 0 punts si no es fa en cap.
Criteri 4.
Per l’elaboració de noves maquetes dels parcs naturals utilitzades en la
segona fase del programa, seguint el model de les actuals, d’acord amb les
característiques de l’activitat recollides a l’apartat 3.2. del Lot 2 del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que contempla dos jocs compostos per
materials composats per 4 maquetes cadascun
(total 8 maquetes) fins a 6 punts.
-

Dues noves maquetes per joc (2 jocs, 4 noves maquetes)......6 punts
Una nova maqueta per joc (2 jocs, 2 noves maquetes)...........3 punts
No elaboració de noves maquetes...........................................0 punts

La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora ofereixi la realització de noves maquetes a les ja existents que
s’utilitzen a la primera fase per poder anar reemplaçant les actuals que ja
mostren un cert grup de deteriorament per l’ús i itinerància a què estan
sotmeses.
La ponderació de punts aquí reflectida es valora de més a menys segons el
nombre de maquetes per joc que s’incorporin en la segona fase; essent la
màxima puntuació de 6 punts si es fan dues maquetes i va descendint
proporcionalment fins a 1 punt si només es fa en un parc; i 0 punts si no es fa
cap maqueta de més.
Puntuació de la totalitat dels criteris: 49 punts que depenen d’un judici de
valor (49%) + 51 punts avaluables de manera automàtica (51%)= 100 punts
(100%).
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6. 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.
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord
amb:
a)

Les condicions, l’abast i els límits següents:
Com a conseqüència de la incorporació de noves aules al programa, més
enllà del numerus clausus inicialment establert al punt 3 del Lot 2 del Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars, ampliant-se, per tant, el seu àmbit
territorial d’actuació.
Així doncs, la incorporació de noves escoles i aules al programa
comportaria un increment pressupostari atès l’augment del volum de gestió
del programa derivat d’un major nombre d’intervencions a les aules i de
major nombre de dies de les festes escolars als parcs, per atendre aquest
increment; així com de les tasques d’execució, atenció tècnica, logística i
difusió inherents a la seva gestió que hauria de realitzar el contractista.
Es preveu la incorporació de, com a màxim, de cinquanta aules pertanyents
als municipis dels parcs participants.

b)

L’import següent:
La modificació del contracte d’aquest Lot podrà afectar, com a màxim, en
més en menys, un 20% (vint per cent) de l’import anual del contracte, IVA
exclòs.

c)

El procediment a seguir per a la modificació serà el següent:

La modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient contradictori
que comprendrà les actuacions següents:
- Proposta tècnica de la modificació del contracte elaborada pel
responsable del contracte amb indicació explícita de l’objecte de la
modificació i el seu preu.
- Audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils.
- Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació.
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La modificació del contracte obligarà a reajustar conseqüentment l’import de la
garantia definitiva, per tal que aquesta mantingui en tot moment l’equivalència
indicada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules Administratives Particulars
respecte al preu del contracte resultant de la modificació, i s’haurà de
formalitzar en els mateixos termes previstos.

7. Dades econòmiques del contracte
El pressupost de licitació anual de la contractació del Lot 2, desglossat és el
següent:
Pressupost anual IVA
exclòs
82.644,63 €

21% IVA
17.355,37 €

Pressupost
licitació anual (IVA inclòs)
100.000,00 €

Sent la quantitat biennal del pressupost base de licitació de la contractació del
Lot 2, la següent:
Pressupost biennal
IVA exclòs
165.289,26 €

21% IVA
34.710,74 €

Pressupost base
licitació biennal (IVA inclòs)
200.000,00 €

I s’ha fixat amb el detall següent:
 Costos directes (proveïdors, actuacions, logística, costos laborals): 40%
 Costos indirectes (direcció, gestió, administració, assegurances, benefici
empresarial): 60%
 Altres despeses: 0%
El balanç econòmic s’ha realitzat tenint en compte l’experiència acumulada
durant els anys de funcionament del Viu el parc a l’escola i les taules salarials
vinculades al conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003.
La darrera revisió salarial fou publicada al DOGC núm. 7828 (12.3.2019), en la
qual no existeixen diferències retributives que permetin desagregar els costos
salarials per gènere, ni possibilitat de fer-ho per desconeixement del gènere del
personal a adscriure al contracte. En el càlcul d’aquests, s’ha tingut en compte
la categoria professional. El conveni preveu el dret de subrogació en el cas de
canvi de titularitat del contracte.
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Per al càlcul dels anys successius, s’ha tingut en compte un increment anual de
l’1,65% (mitjana del valor de l’índex harmonitzat de preus de consum
corresponent al bienni 2021-2023).
A la taula que s’adjunta a l’Annex 2 es presenta el balanç econòmic estimat
per un any de contractació d’aquest servei.
El valor estimat del contracte d’aquest lot, als efectes d’allò que disposen
l’article 101 i concordants de la LCSP, és de tres-cents quaranta-set mil cent
set euros amb quaranta-cinc cèntims (347.107,45 €), IVA exclòs.
Els conceptes que integren el valor estimat d’aquest lot són els següents:
Vigència inicial de 2 anys
Possible pròrroga de 2 anys
Possible modificació del contracte

165.289,26 €
165.289,26 €
16.528,93 €

Valor estimat Lot 2: 347.107,45 €

8. 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 programa Viu el parc a
l’escola a través d’un contracte privat de serveis d’una empresa externa
especialitzada en l’educació ambiental.

9. Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
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
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contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau
d’incompliment, en els termes següents:
 Per la no assistència tècnica en algun dels actes programats (tant en les
actuacions a les aules escolars, com dins els parcs, en les condicions
d’execució previstes en el contracte, s’imposarà una penalitat fins un
màxim del 5% sobre el preu del contracte.
 Per la no devolució del material en préstec i en les condicions inicials de
netedat i funcionalitat, que la Diputació hagi lliurat al contractista com a
suport a la logística del programa (banderoles, lones de tarimes, senyals
indicatius,...) en el termini d’un mes un cop acabi la finalització del
contracte, s’imposarà una penalitat fins un màxim del 5% sobre el preu del
contracte de cada lot.
 Per l’incompliment del termini en el lliurament de les Memòries de cada un
dels parcs durant, com a màxim, els dos mesos següents a la finalització
del programa, seguint els criteris establerts al punt 4.4 del Lot 2 del Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars, s’imposarà una penalitat diària
per cada lot de 0,20 cèntims per cada 1.000 € del preu del contracte per
cada dia de retard.
 Per la deixadesa o desatenció als diferents agents implicats en el
programa (tècnics municipals, representants escolars, artistes actuants,
responsables del programa, ...) no atenent les seves trucades o escrits en
horari laboral, s’estableix una penalitat de 0,50 cèntims per cada 1.000 €
del preu del contracte per cada dia de retard en la resposta requerida.
D’acord l’article 192 de la LCSP:
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a
cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs,
s’imposaran:


Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de
subrogació en contractes de treball prevista a la clàusula 3.5 en els
termes previstos a l’article 130 LCSP, s’imposaran penalitats de fins el
10%.

D’acord amb els articles 215.3 i 217.2 de la LCSP:
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C) 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.
D) 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.
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.

10. Subcontractació
D’acord amb els requisits per a subcontractar senyalats a l’article 215 de la
LCSP, el contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del
contracte, fins el 60% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
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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ANNEX 2

PRESSUPOST ECONÒMIC ANUAL DE LA GESTIÓ DE
LA PROGRAMACIÓ DEL VIU EL PARC A L’ESCOLA
Condicions laborals sectorials
El programa Viu al parc a l’escola té com a referència el tercer conveni del
sector del lleure educatiu i sociocultural (codi de conveni 79002295012003). La
darrera revisió salarial fou publicada al DOGC núm. 7828 (12.3.2019). El
conveni preveu el dret de subrogació en el cas de canvi de titularitat del
contracte.
Activitats
L'activitat es desenvolupa en dues fases, la primera a les aules per grups de
classe i la segona en uns aplecs (festes) amb tots els grups de classe. Està
previst impartir aquestes activitats d'educació ambiental a 279 grups de classe.
El càlcul de cost laboral dels monitors és el següent:
Sou brut monitor segons conveni
Hores anuals conveni
Sou monitor hora
SS (33%)
Cost monitor per hora

15.633,88
1.695
10,06
3,32
13,38

El cost laboral del monitors per fases és el següent:
Fase 1. Els monitors van a les classes (279 grups) a impartir el programa
d'educació ambiental. Les classes duren aproximadament 1,5 hores.
Grups de classe
Hores de classe
Desplaçaments
Hores d’espera

Unitats
279
1,5
0,75
0,25
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Cost de treball a l’aula
Cost desplaçaments
Cost esperes
Total cost monitors fase 1

5.601
2.800
933
9.334

 El cost de treball a l'aula s'obté multiplicant el nombre de grups de classe
per el cost unitari de 13,88 euros pel 1,5 hores de classe.
 El cost de desplaçaments s'obté multiplicant el nombre de grups de
classe per el cost unitari de 13,88 euros pel 0,75 hores de
desplaçament.
 El cost de l'espera s'obté multiplicant el nombre de grups de classe per
el cost unitari de 13,88 euros pel 0,75 hores d'espera.
Fase 2. El cost laboral dels monitors de la fase 2 serà:
Cost treball festa
Cost desplaçaments
Cost esperes
Total cost monitors fase 2

15.256
1.907
636
17.799

Els resultats s'han obtingut aplicant el mateix procediment que a la fase 1.
Com a personal directe també intervé un coordinador d'activitats (Grup
Professional III del Conveni) amb un sou brut anual de 18.219,94 euros al qual
se li ha de sumar els cost de la seguretat social.
En conjunt les despeses de personal directe (monitors i coordinadors) són de
48.387.93 euros.
Pressupost anual
D'acord amb la informació disponible d'empreses del sector al Registre
Mercantil la ratio de personal sobre ingressos, estaria sobre el 67 % i els
consums sobre les despeses de personal del 28 %. Considerant així mateix
que la direcció té un sou brut de 22.334,- euros i que la seva dedicació al
projecte és de un cinquena part de la jornada laboral (339 hores anuals),
obtenim la següent estructura de despeses:
Pressupost anual
Despeses de personal directe
Consums
Despeses directes
Personal de direcció i administració
Altres despeses indirectes

48.387,93
15.363,28
63.751,21
6.480,92
11.661,68
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Despeses indirectes
Altres despeses
Total

18.142,60
751,00
82.644,81

La distribució del pressupost entre les activitats a l'aula i a les festes d'acord
amb dedicació dels monitors és la següent:
Pressupost anual
Activitat a l’aula
Festes escolars
Total

21.748,63
60.896,18
82.644,81

El pressupost amb l’IVA del 21% resulta en 100.000 euros.

Les previsions econòmiques considerant tota la durada del contracte, atenent
els costos directes i indirectes, són les següents:
Pressupost del contracte

2021

Despeses directes
63.751
Despeses indirectes
18.143
Altres despeses
751
Pressupost anual (sense IVA) 82.645
330.579
IVA (21%)
17.355
Pressupost (amb IVA)
100.000
400.000
Pressupost de licitació

2022

Suma

2023

2024

Total

63.751
18.143
751
82.645

127.502
41.667
1.502
165.290

63.751
18.143
751
82.645

63.751
18.143
751
82.645

255.005
72.570
3.004

34.711 17.355
200.000 100.000

17.355
100.000

69.422

17.355
100.000

200.000

La distribució del pressupost anual del programa entre les activitats a l'aula i
a les festes, és la següent:
Activitats a l’aula
Festes escolars
Total (sense IVA)
IVA 21%
Total (amb IVA)

21.748,63 €
60.896,18 €
82.644,81 €
17.355,19 €
100.000,00 €
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DADES
ESPECÍFIQUES
DE
LA
MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DEL
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ
DEL LOT 3. CICLE PARCS EN CONCERT
1. Antecedents
«Viu el parc» és un programa organitzat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona que es va començar a desenvolupar
l'any 1992 i que en l’actualitat abasta deu dels dotze espais que conformen la
Xarxa de Parcs Naturals: Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de
Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del
Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
El programa Viu el parc té com a finalitats:
a) dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la
Xarxa de Parcs Naturals;
b) afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental al
públic en general;
c) contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els equips de
govern municipals de cada parc;
d) fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a
l’espai natural protegit;
e) ajudar a explorar una nova forma de relació i comunicació entre el
parc, els municipis del seu entorn i el públic visitant;
f) ajudar a difondre les propostes de caire cultural sorgides dels agents
(públics o privats) de l’entorn del parc;
g) afavorir les accions de voluntariat; i
h) experimentar una nova via d'aprofundiment en la funció didàctica i
lúdica d'aquests espais protegits, tant per la població escolar com la
local.
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Així, doncs, el principal objecte del contracte és organitzar i coordinar un seguit
d’activitats artístiques, culturals i educatives que permetin descobrir a la
població local i forana el ric patrimoni cultural i natural dels parcs naturals i
encarregar-se de la seva difusió per a tots els mitjans de comunicació adients.
El programa Viu el parc s’estructura en quatre línies principals:
a) Un programa artística i cultural adreçada a la població local i visitant.
b) Un programa escolar adreçat principalment als nens i nenes de 5è de
primària de les escoles dels municipis dels parcs.
c) El cicle Parcs en concert, adreçat a la població local i visitant.
d) El cicle Òpera als parcs, adreçat a la població local i visitant
Coincidint amb aquestes dues línies d’actuació, s’han elaborat quatre lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles
persones físiques o jurídiques interessades. Les empreses només podran licitar
a un únic lot. L’abast i concreció d’aquests es detallen a continuació.
Lot 1: Programa artístic Viu el parc
Lot 2: Programa Viu el parc a l’escola
Lot 3: Cicle Parcs en concert
Lot 4: Cicle Òpera als parcs
Les experiències de la gestió d’equipaments artístics com Vallgrassa. Centre
Experimental de les Arts, i de cicles culturals com “Poesia als parcs” o “Òpera
als parcs“, han evidenciat els lligams estrets existents entre la cultura i la
natura, tal i com sempre ha posat de manifest la gestió que la Diputació de
Barcelona ha desenvolupat en la Xarxa de Parcs Naturals. De la mateixa
manera, podem trobar exemples en el context internacional com el Festival
Internacional de Música del Parc Nacional de CinqueTerre (Itàlia).
Amb la voluntat de continuar treballant per a la difusió de la cultura als espais
naturals protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals i amb la idea
d’incorporar diferents aspectes de la cultura com a elements estratègics que
poden aprofundir els vincles existents entre persones i territoris, així com entre
espais naturals protegits mediterranis que estan agermanats amb espais de la
pròpia Xarxa de Parcs Naturals, i a partir de l’experiència pilot executada, es
pretén desenvolupar un cicle que focalitzi aquestes coincidències, tot cercant
sinèrgies amb altres actuacions de la mateixa Xarxa i dels gestors d’espais
naturals protegits ja agermanats, o que ho poden estar en un futur.
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Parcs en concert és un cicle enfocat en la música contemporània d’autor en
l’àmbit de la Mediterrània, que inclou la dansa. Aquesta línia persegueix la
generació de vincles emocionals entre el Parc i la població local, especialment
la joventut, així com entre espais naturals de la Xarxa i de l’àmbit mediterrani
mitjançant el llenguatge musical que, dins dels llenguatges artístics,
probablement és el més proper. D’altra banda, pretén esdevenir un recurs
turístic de qualitat que pugui aglutinar i col·laborar amb diferents equipaments,
programes i recursos del territori.
Coincidint amb aquesta línia d’actuació, s’han elaborat els lots d’adjudicació als
quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles persones físiques o
jurídiques interessades. Les empreses només podran licitar a un únic lot.
L’abast i concreció d’aquest Lot 3 es detalla a continuació.
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2. Abast de la gestió de les activitats pròpies del cicle
Parcs en concert
2.1 Objecte del contracte
El cicle Parcs en concert té la voluntat de treballar per la difusió de la cultura
als espais naturals protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals.
La finalitat d’aquest cicle és doble. D’una banda vol connectar l’activitat
musical que es fa en l’àmbit mediterrani, amb la natura i, en concret, amb el
territori de la Xarxa de Parcs Naturals. I per altra banda, vol fer arribar diferents
gèneres musicals amb espectacles diversos i de qualitat, al públic del món
rural.
Una característica fonamental del cicle ha de ser la de portar als municipis de
la Xarxa de Parcs Naturals, un tipus de música contemporània de qualitat que
generi vincles amb la cultura mediterrània, que interessi i aproximi a la joventut
a la gestió dels parcs i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que
generi sinergies entre els espais naturals protegits de la Xarxa, que promogui
activitats conjuntes amb d’altres actors turístics locals, compromesos en la
sostenibilitat, com pot ser aquells del sector de la gastronomia (Parc a taula,
Carta Europea de Turisme Sostenible,...), que promogui el coneixement i
estima per altres territoris de la Mediterrània -per exemple, territoris
agermanats-, i a la vegada fomentin el sentit i orgull de pertinença a un espai
natural protegit i els valors que aquest promou.

2.2. Objectius específics
El cicle Parcs en concert , consistirà en la realització d’un mínim de 10
concerts per any. Es una línia que està enfocada en la idea de que, dins dels
diferents llenguatges de l’art, la música pot ésser un dels més propers a les
persones i que ens pot permetre generar ponts de comunicació entre els
diferents espais naturals protegits de la Mediterrània, entre els propis espais de
la Xarxa de parcs, i entre els mateixos municipis d’un parc i les seves
poblacions, a banda d’operar com un reclam turístic d’experiències i sostenible,
que es pot englobar en una oferta d’activitats, que a banda de coordinar-se
amb programació cultural del propi parc i dels ajuntaments, es pot presentar
amb altres experiències sensorials, com degustacions i venda de productes
locals i la seva gastronomia (Parc a taula), itineraris, exposicions, intervencions
pedagògiques, etc... Per fer-ho, aquests actes es desenvoluparan sempre amb
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el guió d’un presentador (que pot ser el mateix director artístic del cicle) que
explicarà l’acte, els vincles de l’actuació amb el territori, o amb d’altres territoris
agermanats o vinculats culturalment,... i que els espectadors escoltaran, de
manera que els ajudarà a entendre millor el significat i sentit de cada
esdeveniment.

3. Execució de la gestió de la programació del cicle
Parcs en concert
3.1 Organització i gestió de les activitats
Atesa la finalitat educativa del cicle, les sessions -totes elles gratuïtescomptaran amb una introducció pedagògica de cada parc on s’expliqui el marc
filosòfic i la missió d’aquest cicle, una explicació teòrica i tècnica sobre
cadascun dels concerts –que impartirà un director artístic-, la presentació d’un
espai de degustació i venda de productes enogastronòmics locals, així com el
propi concert musical.
En l’execució de les activitats, el contractista haurà de fer reunions de treball
conjuntes amb els diferents ajuntaments on tinguin lloc els actes i la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona amb la finalitat de coordinar el calendari, les actuacions
previstes a fer, explicar en què consistiran en cada cas, i la logística necessària
per al seu desenvolupament, per tal d’explicar l’acte que es vol portar a terme,
tot recollint i incorporant, en la mesura que sigui possible, les seves propostes i
acordar i concretar la localització i calendari de les activitats a realitzar.
Per a l'elaboració del disseny global de la programació de Parcs en concert la
seva execució, el contractista haurà de fer les tasques d'intermediació i
gerència cultural amb grups i artistes per poder donar acompliment a tots els
aspectes relacionats amb la gestió i execució del programa.
El contractista haurà de portar, en l’oferta d’aquest contracte, una/es
proposta/es del programa que oferirà durant els dos anys de contracte tenint en
compte que a posteriori caldrà concretar el dia, hora i lloc de la seva celebració
de cada un, atès que estarà sotmès a la disponibilitat d’escenari i dels artistes
participants.
El licitador haurà de presentar un programa per als dos anys del contracte amb
el següent contingut:
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 Una descripció succinta de cada acte previst, indicant tipus d’artistes
que intervenen i l’experiència necessària; el trimestre i l’any en que es
preveu la seva realització; el cost/preu de l’acte
 Per el conjunt del cicle s’ha d’indicar el número de concerts.
A partir de la finalització d’aquest contracte i en el cas de pròrroga del mateix,
es sol·licitaria a l’empresa contractista, el programa que es proposaria per el/s
any/s de pròrroga/es.

3.2. Requeriments del contracte
1a) El contractista assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els
grups o persones que han d'intervenir en aquest programa (directament o, en el
seu cas, a través del seu representant artístic) i de totes les despeses que es
generin per a la seva contractació (inclosos els pagaments a la Societat
General d’Autors, si escau). El contractista sota cap concepte no podrà cobrar
cap tipus de recàrrec ni comissió als esmentats grups, artistes o representants.
La realització del programa, que va a càrrec del contractista, incorporarà:
















Personal de producció i organització.
Lloguers d’equipaments tècnics i d’infraestructures. En aquest cas, la
Diputació de Barcelona aportarà una tarima, cadires, taules i carpes que
es puguin requerir). El contractista haurà de sol·licitar aquest material
amb una antelació mínima d’un mes abans de cada recital.
Publicació i difusió a través de d’internet i xarxes socials alienes a la
Diputació de Barcelona, si escau.
Comunicacions.
Material fungible.
Assegurança de les activitats per tal de poder traslladar l’esdeveniment
en el calendari, en cas de força major.
Viatges, desplaçaments i dietes.
Caixets dels artistes.
Producció i organització.
Galeria d’imatges.
Redacció de notes de premsa per a cada actuació.
Edició d’un vídeo d’un minut de durada per a cada esdeveniment.
Memòria anual.

2a) La música s’oferirà en directe i no és podrà en cap cas portar veus
d’artistes o música enregistrada.
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3a) El contractista haurà de portar cantants i artistes especialitzats dins el
món de la música i la dansa contemporània de l’entorn mediterrani.
4a) El contractista haurà de portar, en l’oferta d’aquest contracte, els
programes previstos d’oferir anualment durant la vigència del present
contracte. Cal tenir en compte que, a posteriori, caldrà concretar el dia, hora i
lloc de la seva celebració atès que està sotmès a la disponibilitat d’escenari del
municipi a on tingui lloc el concert.
També haurà de complir amb la clàusula 3.2.3a) anterior a aquesta. A tal
efecte, tindran lloc reunions entre el responsable del contracte i el representant
legal del contractista que es reuniran almenys dues vegades l’any: la primera
reunió serà el primer any de contracte tant bon punt estigui formalitzat el
contracte i pels anys següents es reuniran al llarg de la segona quinzena de
gener de cada any per a concretar el calendari i lloc de les actuacions; la
segona reunió, serà no més tard de tres setmanes després de la darrera
actuació de les previstes durant aquell any amb la finalitat de valorar el resultat
de les actuacions. A la reunió hi haurà de ser al menys un representant de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals i una representant de l’empresa
contractada. El responsable del contracte d’aquest Lot 3 de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals serà qui convocarà les diferents reunions, a no ser
que, a petició de l’empresa contractista, ho sol·licités ella.
5a) Les actuacions tindran un presentador, (que pot ser el mateix director
artístic del cicle) entenedor i coneixedor dins del món musical i coneixedor de la
mateixa, que haurà de presentar i explicar al públic assistent el contingut de les
actuacions que s’oferiran, per tal de fer més entenedora l’obra.
6a) El contractista es responsabilitzarà de la recollida, ordenació i preparació
de la informació necessària (en suport informàtic, en el programa word) per a
l'edició del conjunt del material destinat a la difusió de les activitats musicals
que consti el programa. Per fer-ho, haurà de seguir escrupolosament les
consignes de presentació del contingut que li comuniqui el responsable del
contracte a la Diputació de Barcelona (format, cos, ordre de la informació,
etc...). Aquesta informació s’haurà de fer arribar al responsable del contracte a
la Diputació de Barcelona amb l’antelació suficient –com a mínim, un mes i mig
abans de l’inici del programa perquè es procedeixi a la seva edició.
7a) A cada una de les actuacions previstes del cicle «Parcs en concert» hi
seran presents tantes persones responsables de l'empresa contractista com
siguin necessàries (un mínim de dues) a fi d'atendre a la seva correcta
execució, tant abans com en el desenvolupament i finalització de les
actuacions.
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8a) El contractista s'encarregarà d'elaborar un reportatge fotogràfic digital de
qualitat (a una resolució mínima de 300 dpi cada fotografia) de les actuacions
del cicle Parcs en concert que presentarà conjuntament amb la memòria i que
cedirà a la Diputació de Barcelona en l'exercici dels drets d'explotació de les
fotografies només per usos institucionals d’aquesta corporació per a aspectes
de difusió del cicle musical; i en cap cas podran ser cedides a tercers sense el
permís explícit dels autors de les imatges.
El contractista signarà un contracte estàndard amb el Gabinet de Premsa i
Comunicació de la Diputació de Barcelona, el qual serà el dipositari d’aquestes
imatges. Les fotografies dels reportatges hauran de tenir en compte els drets
d’imatge de les persones que hi apareixen a les fotografies, quan aquestes són
reconegudes fàcilment i prestarà una especial atenció pel que fa als infants.
9a) El contractista s'encarregarà d'elaborar un vídeo en alta definició (HD) de
les activitats principals del cicle Parcs en concert que presentarà conjuntament
amb la memòria i que cedirà a la Diputació de Barcelona en l'exercici dels drets
d'explotació només per usos institucionals d’aquesta corporació per a aspectes
de difusió del cicle musical; i en cap cas podran ser cedides a tercers sense el
permís explícit dels autors de les imatges.

3.3. Comunicació i difusió
1a) El contractista haurà d'encarregar-se de la difusió adequada del
programa, per la qual cosa haurà de concretar la publicitat de la mateixa amb
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i els Ajuntaments on tinguin lloc la
celebració de l’acte, i serà específic per a cada municipi segons els acords de
logística que tinguin per fer-ho.
2a) A cada actuació caldrà que l’empresa contractista reparteixi entre els
assistents, exemplars del programa Parcs en concert. L’empresa contractista
també haurà de vetllar perquè els elements de difusió dels programes
impresos (programes de mà, fulletons, cartells,…) arribin als municipis i siguin
repartits entre la població i els principals equipaments públics o establiments
del municipi. El cost d’aquests impresos aniran a càrrec del contractista.
3a) El contractista haurà de produir un vídeo per a cada actuació d’un minut de
durada, per tal de poder penjar-lo en les xarxes socials de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, així com redactar una nota de premsa,
en relació a cada esdeveniment.
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3.4. Memòria anual i informes puntuals
1a) Un cop finalitzat el programa anual, el contractista elaborarà i lliurarà en el
termini màxim de dos mesos una Memòria anual de la seva execució al
responsable del contracte de la Diputació de Barcelona.
La Memòria haurà de contenir, com a mínim:











Una presentació-ressenya de la campanya, amb indicació clara dels
aspectes més rellevants i una valoració crítica argumentada;
Una descripció succinta de cada acte.
Les valoracions dels ajuntaments.
Un balanç econòmic del cicle, on es relacionin tots els actes
celebrats i el seu cost i altres despeses generades per la gestió.
Una fotocòpia del programa sencer.
Un quadre-resum global de la campanya amb les dades principals.
Uns annexos que indiquin les tasques de difusió realitzades per
l’empresa; el recull de premsa, les fitxes de control esmentades en el
punt corresponent i altres annexos que l’empresa contractista
consideri oportuns.
Recull de les notes de premsa per a cada actuació.
Recull dels vídeos d’un minut de durada per a cada esdeveniment.

2a) La memòria s’haurà de presentar impresa en paper i en format digital (en
word i en format PDF) per poder fer-ne còpies.

3.5. Mitjans personals durant l’exercici de les activitats
D’acord amb el previst a l’apartat 4 del Lot 3 del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars a cada una de les actuacions previstes hi serà present el
personal mínim requerit de l'empresa contractista per atendre la seva correcta
execució, tant abans com en el desenvolupament i finalització de les
actuacions.
El contractista assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els grups
o persones que han d'intervenir en aquest programa (directament o, en el seu
cas, a través del seu representant artístic) i de totes les despeses que es
generin per a la seva contractació (inclosos els pagaments a la Societat
General d’Autors, si s’escau). El contractista sota cap concepte no podrà cobrar
cap tipus de recàrrec ni comissió als esmentats grups, artistes o representants.
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3.6. Règim de pagament
Atès que el programa 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.

4. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’inici de la
formalització del contracte i serà prorrogable de forma expressa dos anys
més.
Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars redactats a tal efecte.
Atesa la valoració positiva del model i per tal de donar continuïtat al servei
garantint l’acompliment de les activitats i tot posant en marxa iniciatives que
puguin augmentar la seva qualitat, es considera important establir un període
de contractació que permeti assolir aquests objectius.

5. Dades específiques del Lot 3 de la proposta de
contractació
5.1. 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.

5.2. Requeriments de solvència tècnica o professional, i
econòmica i financera
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentarse 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
requeriments mínims següents:

les

empreses hauran d’acreditar els

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 702443a3950b204fa598 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 72

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

5.2.1 Solvència econòmica i financera
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels
tres 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: 15.000,00 € (IVA inclòs) en algun dels tres 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 mercantil, haurà d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant
una declaració signada amb els justificants de les seves operacions durant
aquell any.
5.2.2 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 d’un (1)
serveis en l’àmbit de la gestió artística i cultural per un mínim de 15.000,00 € en
un dels tres 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.
5.2.3. 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
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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.

5.3. Criteris d’adjudicació i elecció de les fórmules de valoració
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c),145 i 146.3 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant
LCSP), s’ha escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació amb l’objecte que els
licitadors puguin millorar les prestacions i característiques a realitzar.
Els criteris d’adjudicació seran els que s’indiquen a continuació:
A. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (35%)
Les millores qualitatives de valoració subjectiva, més enllà de la necessària
solvència tècnica, vindrien per afegir propostes de:
Criteri 1.
Per la descripció detallada de les activitats a desenvolupar durant els dos
anys de contracte.........................................................................fins a 15 punts.
El licitador haurà de presentar un programa per als dos anys del contracte amb
el següent contingut:
 Una descripció succinta de cada acte previst, indicant tipus d’artistes
que intervenen i l’experiència necessària; el trimestre i l’any en que
es preveu la seva realització; i el cost/preu de l’acte.
 Per el conjunt del cicle s’ha d’indicar el número de concerts.
Es valorarà la concreció de l’oferta proposada, els indrets on es realitzarà cada
actuació, la logística necessària per a dur-la a terme i els accions
comunicatives previstes.
Criteri 2.
Edició d’un vídeo divulgatiu del cicle..................................... fins a 10 punts.
Per l’edició d’un vídeo final (d’uns 20 minuts de durada), on de cara a la seva
posterior divulgació, es recullin a manera de resum tots els elements principals
del cicle.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 702443a3950b204fa598 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 74

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Es valorarà l’originalitat i concreció d’un guió on apareixen els aspectes
fonamentals del cicle: visió global, parcs i municipis participants, artistes
participants, entitats locals col·laboradores, empreses col·laboradores, territoris
agermanats, col·laboracions amb altres programes/ equipaments (Parc a
taula,...) i concerts fets a l’estranger.
Criteri 3.
Per la generació de sinergies amb institucions i entitats dels territoris on
es desenvolupa l’esdeveniment ................................................ fins a 5 punts.
Es valorarà la concreció i argumentació de la col·laboració que es pugui
establir amb institucions i/o entitats locals, per a cada esdeveniment i parc,
especialment aquelles relacionades amb la gent jove del territori, de manera
que es promogui la seva participació activa en cada esdeveniment.
Criteri 4.
Per la generació de sinergies amb l’empresa privada per la incorporació de
suport econòmic, logístic,... adreçat a promoure activitats vinculades RSC
(Responsabilitat Social Corporativa) per a la conservació del patrimoni natural i
cultural dels parcs .........................................................................fins a 5 punts.
Es valorarà la concreció i argumentació de la col·laboració d’empreses del
sector privat en promoure activitats vinculades a la RSC (Responsabilitat Social
Corporativa) per a la conservació del patrimoni natural i cultural dels parcs i
com aquesta es pot vincular al programa. Aquest suport podrà ser divulgat en la
comunicació del programa.
B. Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica (65%)
Criteri 1.
Concerts extraordinaris en un parc agermanat a l’estrange..fins a 30 punts.
Les ofertes poden contemplar per a cada un dels anys un concert extraordinari
en un parc agermanat a l’estranger:
- 2 concerts extraordinaris en dos parcs agermanats................. 30 punts
- 1 concert extraordinari en un parc agermanat ......................... 15 punts
- Cap concert extraordinari............................................................ 0 punts
La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora incrementi el nombre de concerts extraordinaris en parcs agermanats
a l’estranger, ja que això enriqueix molt notòriament la proposta cultural a què
obliga el contracte. Que l’empresa licitadora pugui oferir al conjunt de l’oferta un
concert extraordinari en un parc o espai agermanat per any, és valora molt
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positivament amb una puntuació alta (30 punts). La segona opció, en ser la
meitat de la primera, en conseqüència, es valor amb la meitat de punts (15
punts). I en el tercer cas, com que no hi ha cap increment d’oferta d’actuacions,
no es valora (0 punts).
Criteri 2.
Preu ofertat.................................................................................fins a 30 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.
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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.
Criteri 3.
Per afegir al programa principal de cada concert, la incorporació d'un
solista o grup local emergent de qualitat ..................................fins a 5 punts.
S’atorgarà 1 punt per cada esdeveniment/parc, on es pugui concretar la
col·laboració d’un artista/grup emergent local, afegit a l’artista o grup principal
de l’esdeveniment.
-

Per la incorporació d’un grup o artista local en 5 parcs............ 5 punts
Per la incorporació d’un grup o artista local en 4 parcs............. 4 punts
Per la incorporació d’un grup o artista local en 3 parcs............. 3 punts
Per la incorporació d’un grup o artista local en 2 parcs............. 2 punts
Per la incorporació d’un grup o artista local en 1 parc.............. 1 punt
Per la no incorporació d’un grup o artista local en cap parc...... 0 punts

La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora proposi incorporar grups de músics o solistes, joves o emergents,
residents en el territori propi de cada parc per tal de donar suport a la seva
consolidació i ressò mediàtic. El nombre màxim d’incorporacions té el màxim de
punts ofertats (5 punts); i va decreixent, progressivament, parc a parc, fins a la
no incorporació de cap grup o artista local en cap parc (0 punts).
Puntuació de la totalitat dels criteris: 35 punts que depenen d’un judici de
valor (35%) + 65 punts avaluables de manera automàtica (65%)= 100 punts
(100%).
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6. 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 del Lot 3.

7. Dades econòmiques del contracte
El pressupost de licitació anual de la contractació del Lot 3, desglossat és el
següent:
Pressupost anual IVA
exclòs
24.793,39 €

21% IVA
5.206,61 €

Pressupost
licitació anual (IVA inclòs)
30.000,00 €

Sent la quantitat biennal del pressupost base de licitació de la contractació del
Lot 3, la següent:
Pressupost biennal
IVA exclòs
49.586,78 €

21% IVA
10.413,22 €

Pressupost base
licitació biennal (IVA inclòs)
60.000,00 €

I s’ha fixat amb el detall següent:
 Costos directes (personal, desplaçaments, vestuari, proveïdors): 80 %
 Costos indirectes (direcció, gestió, administració, assegurances i altres,
benefici empresarial): 20 %
 Altres despeses: 0%
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 Lot 3
A la taula que s’adjunta en l’Annex 3 es presenta el balanç econòmic estimat
de la contractació d’aquest servei.
El valor estimat del contracte d’aquest lot, als efectes d’allò que disposen
l’article 101 i concordants de la LCSP, és de noranta-nou mil cent setanta-tres
euros amb cinquanta-sis cèntims (99.173,56 €), IVA exclòs.
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Els conceptes que integren el valor estimat d’aquest lot són els següents:
Vigència inicial de 2 anys
Possible pròrroga de 2 anys

49.586,78 €
49.586,78 €
Valor estimat Lot 3: 99.173,56 €

8. 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 programa Parcs en
concert a través d’un contracte privat de serveis d’una empresa externa
especialitzada en gestió artística i cultural.

9. 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 €.
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 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 €.n
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.
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.

10. Subcontractació
D’acord amb els requisits per a subcontractar senyalats a l’article 215 de la
LCSP, el contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del
contracte, fins el 30 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
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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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ANNEX 3

PRESSUPOST ECONÒMIC ANUAL DE LA GESTIÓ DE
LA PROGRAMACIÓ DE PARCS EN CONCERT
Condicions laborals sectorials
El primer aspecte a considerar en l’elaboració del pressupost són les
condicions laborals. En el sector no hi ha un conveni col·lectiu aplicable a la
contractació d’artistes. Un dels pocs convenis del ram s’ha fet a Catalunya i es
el d’artistes de teatre. En general el que es fa és aplicar el Reial Decret
1435/1985 (relació laboral especial dels artistes en espectacles públics) i
l’Estatut del Treballadors.
En el Reial Decret 1435/1985 es tracta del període de prova, durada i
modalitats de contracte (una o diverses actuacions, temporada, per el termini
d’una obra en cartell...). Respecte els drets i deures es fa referència als articles
4 i 5 de l’Estatut dels Treballadors i al Codi Civil.
Segons aquesta legislació marc les retribucions seran les pactades en el
conveni col·lectiu i/o en el contracte laboral. Per tant, si no hi ha conveni, preval
el contracte.
Segons l’estudi d’Alba Cayón “La contractació laboral en Règim d’Artistes.
Conceptes bàsics per a una bona planificació en els projectes d’arts
escèniques”, encarregat per l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya i
editat pel Servei de Desenvolupament Empresarial del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya (novembre 2015); l’artista és un treballador per
compte aliè especial segons l’Estatut del Treballadors article 2, apartat e). Des
d’octubre de 2009, el personal tècnic (sastreria, perruqueria, maquinistes,
tramoistes, professors de música, pianistes d'acadèmies de ball, tècnics
musicals, tècnics de llums, so,...) que participa a l’espectacle està inclòs en el
règim d’artistes.
El règim d’artistes té les següents peculiaritats:





Es cotitza a la SS un 33 %.
Les dietes no cotitzen
Els drets d’imatge sí cotitzen
L’IRPF que s’aplica és el 15%
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La contractació per actuació (vulgarment dits “bolos”) es fa per preu
unitari.

Exemples de contractació per actuació són 150 € o 280 €. Els bolos comporten
assaigs. També es fa servir la xifra de 60 € per assaig.
L’Associació de Músics de Tarragona té a la seva web un Conveni col·lectiu de
treball de músics i artistes musicals en contractacions inferiors als 30 dies ,
però desconeixem el seu caràcter oficial. Tanmateix pot ser una referència a
efectes de veure el tipus d’exigències socials que pot aplicar a la contractació.
Destaquem els aspectes següents:


La jornada de treball es pactarà entre l’organitzador de l’espectacle
públic i l’artista o artistes actuants. La jornada inclou l’actuació davant del
públic, que en cap cas podrà ser superior a 2,15 hores seguides o 3
hores amb descans, excepció feta que, per contracte escrit i amb
l’increment del salari pactat, les dues parts acordin un perllongament de
l’actuació. També s’inclou dins de la jornada el temps dedicat als
assajos, els quals ja estan inclosos en el preu que les parts hagin pactat
en contracte, excepció feta que les parts contractants optin per retribuir
expressament els assajos, havent de fer-ho constar per escrit.



S'acorda la creació del "plus distància i desplaçament", de manera
generalitzada per a tots els treballadors, per tal de compensar i
indemnitzar, de manera genèrica, les despeses de desplaçament i el
temps invertit per acudir als assajos. Aquest plus tindrà permanentment
un import igual al 20% de l’IPREM.



El salari de l’artista, entenent com a tal la persona individual amb
independència de si l’actuació és individual o de grup, no podrà ser
inferior a 60 € per artista.



Els organitzadors d’espectacles públics hauran de donar d’alta i cotitzar
pels artistes en el règim general de la Seguretat Social. En el cas dels
artistes afiliats al règim especial de treballadors autònoms, arran de la
seva pertinença com a socis de cooperatives de treball associat
dedicades a l’activitat artística, el contracte de treball haurà d’efectuar-se
obligatòriament entre l’organitzador i la cooperativa corresponent.
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Valoració del contracte
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals ha previst la contractació d’una
empresa especialitzada en organització d’actuacions musicals que s’haurà
presentar un programa d’actuacions musicals i ocupar-se de la seva
execució.
El programa de concerts s’ha de realitzar d’acord amb les indicacions que es
recullen als plecs del contracte.
Com que les condicions establertes en els plecs permeten a l’empresa
organitzadora oferir diverses possibilitats, calcularem el pressupost del
contracte prenent unes referències en el benentès que poden variar les
combinacions d’aquestes referències però no el preu final que serà determinat i
constitueix el preu del contracte.
Els concerts del Lot 3, Parcs en concert, són bastant homogenis. El cost d'un
concert (en euros, IVA inclòs) és el següent:
Pressupost d’un concert
Personal (artistes)
Cost producció (lloguer equips, fungibles, personal producció,...)
Despeses directes
Despeses indirectes (comunicació, assegurances, administració,...)
Altres
Pressupost total per concert (IVA inclòs)

1.800
400
2.200
550
250
3.000

Pressupost anual del programa
Personal (artistes)
Cost producció
Despeses directes

14.876
3.306
18.182

Despeses indirectes
Altres despeses
Pressupost anual (sense IVA)

4.545
2.066
24.793

Aquest import s'haurà d'incrementar amb un IVA del 21%.
Tenint en compte que els plecs preveuen 10 concerts anuals, el pressupost
del contracte seria el següent:
Pressupost contracte
Personal (artistes)
Cost producció

2021
14.876

2022
14.876

Suma
29.752

2023
14.876

2024
14.876

Total
59.504

3.306

3.306

6.612

3.306

3.306

13.224
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Despeses directes

18.182

18.182

36.364

18.182

18.182

72.728

Despeses indirectes

4.545

4.545

9.090

4.545

4.545

18.180

Altres

2.066

2.066

4.132

2.066

2.066

8.264

24.793
5.207
30.000

24.793
5.207
30.000

49.586
10.414
60.000

24.793
5.207
30.000

Pressupost (sense IVA)
IVA (21%)
Pressupost total (amb IVA)

24.793 99.172
5.207 10.414
30.000 120.000

Per a Lot 3, el pressupost del primer any és de 30.000 euros, el pressupost del
contracte (4 anys) és de 120.000 (tots aquests imports es contemplen amb
l’IVA del 21%).
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DADES
ESPECÍFIQUES
DE
LA
MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DEL
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ
DEL LOT 4: CICLE ÒPERA ALS PARCS

1. Antecedents
«Viu el parc» és un programa organitzat per l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona que es va començar a desenvolupar
l'any 1992 i que en l’actualitat abasta deu dels dotze espais que conformen la
Xarxa de Parcs Naturals: Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de
Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del
Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Sant Llorenç del Munt
i l’Obac.
El programa Viu el parc té com a finalitats:
a) dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la
Xarxa de Parcs Naturals;
b) afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental al
públic en general;
c) contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els equips de
govern municipals de cada parc;
d) fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a
l’espai natural protegit;
e) ajudar a explorar una nova forma de relació i comunicació entre el
parc, els municipis del seu entorn i el públic visitant;
f) ajudar a difondre les propostes de caire cultural sorgides dels agents
(públics o privats) de l’entorn del parc;
g) afavorir les accions de voluntariat; i
h) experimentar una nova via d'aprofundiment en la funció didàctica i
lúdica d'aquests espais protegits, tant per la població escolar com la
local.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 702443a3950b204fa598 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 86

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Així, doncs, el principal objecte del contracte és organitzar i coordinar un seguit
d’activitats artístiques, culturals i educatives que permetin descobrir a la
població local i forana el ric patrimoni cultural i natural dels parcs naturals i
encarregar-se de la seva difusió per a tots els mitjans de comunicació adients.
El programa Viu el parc s’estructura en quatre línies principals:
a) Un programa artístic i cultural adreçada a la població local i visitant.
b) Un programa escolar adreçat principalment als nens i nenes de 5è de
primària de les escoles dels municipis dels parcs.
c) El cicle Parcs en concert, adreçat a la població local i visitant.
d) El cicle Òpera als parcs, adreçat a la població local i visitant.
Coincidint amb aquestes dues línies d’actuació, s’han elaborat quatre lots
d’adjudicació als quals podran optar de forma individualitzada totes aquelles
persones físiques o jurídiques interessades. Les empreses només podran licitar
a un únic lot. L’abast i concreció d’aquest Lot 4 es detalla a continuació.
Lot 1: Programa artístic Viu el parc
Lot 2: Programa Viu el parc a l’escola
Lot 3: Cicle Parcs en concert
Lot 4: Cicle Òpera als parcs
El cicle Òpera als parcs és una línia que està enfocada en donar a conèixer i
fer arribar de primera mà als municipis dels parcs la música Clàssica i l’Òpera
que anomenem “Cicle Òpera als parcs”. Per fer-ho, aquests actes es
desenvoluparan sempre amb el guió i exposició d’un presentador que explicarà
l’acte, la història i el sentit de les diferents versions o fragments d’òpera (ja sigui
sencera o bé fragments de diverses òperes) i que els espectadors escoltaran,
de manera que se’ls facilitarà més el significat i sentit de cada una d’elles.

2. Abast de la gestió de les activitats pròpies del cicle .
Òpera als parcs
Una característica fonamental de la Música dins el programa Òpera als Parcs
ha de ser la de portar als municipis dels espais naturals de la xarxa de parcs de
la Diputació de Barcelona aquest tipus i classe de música.
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3. Execució de la gestió de la programació del cicle
Òpera als parcs
3.1. Organització i gestió de les activitats
En l’execució de les activitats, el contractista haurà de fer reunions de treball
amb els diferents ajuntaments on tinguin lloc els actes i la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona amb la finalitat de coordinar el calendari, les actuacions previstes
a fer, explicar en que consistiran en cada cas, i la logística necessària pel seu
desenvolupament, per tal d’explicar l’acte que es vol portar a terme, tot recollint
i incorporant, en la mesura que sigui possible, les seves propostes i acordar i
concretar la localització i calendari de les activitats a realitzar.
Per a l'elaboració del disseny global de la programació musical d’Òpera als
parcs i la seva execució, el contractista haurà de fer les tasques d'intermediació
i gerència cultural amb grups i artistes per poder donar acompliment a tots els
aspectes relacionats amb la gestió i execució del programa.
Dins el programa d’Òpera als Parcs es faran de forma anual un mínim de 3
concerts, entre els que es relacionen a l’apartat 5 del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. L’objectiu és donar a conèixer, sensibilitzar i apropar al
públic en general i dels espais naturals en particular, aquesta modalitat de cant
i música, mitjançant concerts que puguin tenir lloc en municipis de la xarxa
d’espais naturals de la Diputació de Barcelona i en las que a més, les
actuacions que hi tinguin lloc seran totes elles gratuïtes.

3.2. Requeriments del contracte
1a) El contractista assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els
grups o persones que han d'intervenir en aquest programa (directament o, en el
seu cas, a través del seu representant artístic) i de totes les despeses que es
generin per a la seva contractació (inclosos els pagaments a la Societat
General d’Autors, si s’escau). El contractista sota cap concepte no podrà cobrar
cap tipus de recàrrec ni comissió als esmentats grups, artistes o representants.
La realització del programa, que va a càrrec del contractista, incorporarà:






Personal de producció i organització
Lloguers d’equipaments tècnics i d’infraestructures
Disseny gràfic i impremta
Publicació i difusió a través de d’internet i xarxes socials alienes a la
Diputació de Barcelona si s’escau
Comunicacions
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Material fungible
Assegurança de les activitats
Viatges, desplaçaments i dietes
Caixets d’artistes
Producció i organització.

L’ordre de l’activitat consisteix en una benvinguda per part de l’Alcalde/essa del
municipi als assistents, una breu explicació del perquè l’Òpera als parcs per
part del Diputat o en qui delegui de la Gerència d’Espais Naturals, a continuació
la presentació de l’acte per part de la direcció artística, és a dir dels músics i
cantants i que vol dir o significa cada òpera que es canta així com una breu
història del seu autor. Per tal de que tot seguit comenci l’actuació musical
pròpiament dita.
2a) La música s’oferirà en directe i no és podrà en cap cas portar veus
d’artistes o música enregistrad.
3a) El contractista haurà de portar cantants, artistes especialitzats dins el món
de l’Òpera, així com els músics.
4a) El programa l’haurà de portar el contractista una vegada formalitzat el
contracte, com a màxim un mes més tard de la signatura del mateix i que
caldrà consensuar amb el representant de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals. El programa (entenguis també com actuacions) que es presentarà
sols serà del primer any, atès que això caldrà fer-ho cada any. A posteriori
caldrà concretar el dia, hora i lloc de la seva celebració atès que està sotmès a
la disponibilitat d’escenari del municipi a on tingui lloc el concert. També haurà
de complir amb la clàusula 3º) anterior a aquesta.
A tals efectes tindran lloc reunions entre el responsable del contracte i el
representant legal del contractista que es reuniran almenys 2 vegades l’any: la
primera un més tard de la signatura del contracte i la segona no més tard de 3
setmanes després de la darrera actuació de les previstes durant cada any. Les
reunions, de les quals s’aixecarà Acta, serviran per concretar el calendari
d’aquell any. Per a concretar el número d’actuacions, calendari, municipi i lloc
específic de les actuacions de l’any 2022 i següents es reuniran al llarg de la
segona quinzena de gener de cada any per a concretar-ho . A la reunió hi
haurà de ser al menys el responsable del contracte de la Diputació de
Barcelona i un representant de l’empresa contractista. El representant de la
Gerència d’Espais Naturals serà qui convocarà les diferents reunions, so pena
que a petició de l’empresa contractista ho sol·licités ella.
També es farà una darrera una reunió no més tard de tres setmanes després
de la última actuació del total de les previstes en el darrer any, per fer un
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balanç de les actuacions d’aquell any i a la vegada per fer un balanç global de
tot el cicle, que tindrà la finalitat de valorar el resultat de les actuacions.
5a) Les actuacions tindran un presentador (que pot ser el mateix director
artístic), entenedor i coneixedor dins del món de l’òpera i coneixedor de la
mateixa, el qual haurà de presentar i explicar al públic assistent el contingut de
les actuacions que s’oferiran, per tal de fer més entenedora l’0bra.
6a) El contractista es responsabilitzarà de la recollida, ordenació i preparació
de la informació necessària (en suport informàtic, en el programa word) per a
l'edició del conjunt del material destinat a la difusió de les activitats musicals
que consti el programa. Per fer-ho, haurà de seguir escrupolosament les
consignes de presentació del contingut que li comuniqui el responsable del
contracte de la Diputació de Barcelona (format, cos, ordre de la informació,
etc...). Aquesta informació s’haurà de fer arribar al responsable del contracte de
la Diputació de Barcelona amb l’antelació suficient –com a mínim, un mes i mig
abans de l’inici del programa perquè es procedeixi a la seva edició per part del
contractista.
7a) A cada una de les actuacions previstes del programa «Òpera als parcs» hi
seran presents tantes persones responsables de l'empresa contractista com
siguin necessàries (un mínim de dues) a fi d'atendre a la seva correcta
execució, tant abans com en el desenvolupament i finalització de les
actuacions. Un d’ells presentarà l’acte i l’altre reparteix els fulletons i divulga
l’acte entre els assistents
8a) El contractista haurà d'encarregar-se de la difusió adequada del Programa,
per la qual cosa haurà de concretar la publicitat de la mateixa amb el
responsable del contracte de la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments on
tinguin lloc la celebració de l’acte, i serà específic per a cada municipi segons
els acords de logística que tinguin per fer-ho. Les despeses de publicitat aniran
a càrrec de la pròpia Diputació de Barcelona, ja que bàsicament es farà per via
telemàtica i facilitarà al municipi a on es faci l’actuació la publicitat als efectes
d’ajudar-lo a difondre l’òpera que s’hi farà.
9a) A cada actuació caldrà que l’empresa contractista reparteixi entre els
assistents, exemplars del programa «Òpera als parcs». L’empresa contractista
també haurà de vetllar perquè els elements de difusió del programa impresos
(programes de mà, fulletons, cartells,…) arribin als municipis i siguin repartits
entre la població i els principals equipaments públics o establiments del
municipi. El cost d’aquests impresos aniran a càrrec del contractista.
10a) Un cop finalitzat el programa anual, el contractista elaborarà i lliurarà en el
termini màxim de dos mesos en acabar la darrera actuació del darrer any de
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durada del contracte, una Memòria final (no una per any) de la seva execució al
responsable del contracte de la Diputació de Barcelona. Aquesta memòria
contindrà, a més de la relació d'actes i de la seva valoració.
La Memòria haurà de contenir, com a mínim:








una presentació-ressenya del programa, amb indicació clara dels
aspectes més rellevants i una valoració crítica argumentada;
una descripció succinta de cada acte;
les valoracions dels ajuntaments;
un balanç econòmic del programa, on es relacionin tots els actes
celebrats i el seu cost i altres despeses generades per la gestió;
una fotocòpia del programa sencer;
un quadre-resum global del programa amb les dades principals: Òperes
realitzades, cantants participants i músics participants.
uns annexos que indiquin les tasques de difusió realitzades per
l’empresa; el recull de premsa, les fitxes de control esmentades en el
punt corresponent i altres annexos que l’empresa contractista consideri
oportuns.

La memòria s’haurà de presentar impresa en paper i en format digital (en word i
en format PDF) per poder fer-ne còpies.

3.3. Programació global i proposta detallada de concerts a
celebrar
Durant el període de vigència del present contracte caldrà celebrar un mínim de
tres (3) concerts anuals. El nombre de concerts al llarg de la durada del
contracte serà doncs, de sis (6) concerts; xifra que es pot doblar fins a 12
concerts si s’acompleixen les propostes de millora del contracte contemplades
en el criteri 1 dels Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica. El
programa pels dos anys de contracte inclouran els concerts que es detallen
seguidament.
Categoria A:
1. Sarsuela: “Cançó d’amor i de guerra”. Versió amb tres cantants solistes (un
soprano, un tenor i un baríton) a més de pianista, cor, presentador i direcció
artística, material de programes de mà i flors.
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2. Concert: “El Messies” de Haëndel en versió cambra. Amb quatre solistes
vocals, un continu (violoncel i clavicèmbal) i cor, a més d’un presentador i
direcció artística, material de programes de mà i flors.
Categoria B:
3. Concert Verdi-Wagner: Recital d’aires d’òpera de Verdi i Wagner”: Recital
d’aires d’òpera de Verdi i Wagner amb una soprano, un baríton, un pianista, a
més d’un presentador i direcció artística, material de programes de mà i flors.
4. Recital Richard Strauss: Recital de lieds de Richard Strauss, amb una
soprano, un pianista, a més d’un presentador i direcció artística, material de
programes de mà i flors.
5. Recital de Napolitanes: Recital de napolitanes amb un tenor, una
mandolina, un pianista, a més d’un presentador i direcció artística, material de
programes de mà i flors.
6. Recital d’Òpera dedicat al dia de la dona: Recital d’òpera amb dos
sopranos i una mezzosoprano, un pianista, a més d’un presentador i direcció
artística, material de programes de mà i flors.
7. Recital d’àries d’òpera de belcanto, òpera francesa i Verdi: Amb un
tenor, un baríton, un pianista, a més d’un presentador i direcció artística,
material de programes de mà i flors
Els concerts de la categoria A, requereixen més cantants d’òpera, poden tenir
cor i tenen un cost de referència aproximadament del doble que els concerts de
la categoria B.
Entre els concerts de categoria A i els concerts de categoria B, també es
considera que hi ha concerts de categoria intermèdia, aquest serien la
categoria C
Els concerts es podran repetir al llarg del dos anys de contracte, però dins del
mateix any, no es podrà repetir dos o més vegades el mateix.

3.4. Proposta de programació
Sens perjudici del que es preveu a l'apartat 4.4, en el moment de la
contractació el contractista haurà de portar, 60 dies després de la
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formalització d’aquest contracte, una/es proposta/es concretes dels
programes que oferirà durant els dos primers anys de contracte tenint en
compte que a posteriori i de forma anual, caldrà concretar el dia, hora i lloc de
la seva celebració atès que està sotmès a la disponibilitat d’escenari i dels
artistes participants.
El programa presentat pel contractista haurà de tenir el següent contingut:
 Una descripció succinta de cada acte previst, indicant el tipus d’artistes
que intervenen i l’experiència necessària; el trimestre i l’any en que es
preveu la seva realització; el cost/preu de l’acte i la categoria artística de
l’acte segons la definició en A, B, o C .
 Pel conjunt del programa s’ha d’indicar el número de concerts, el numero
de concerts de categoria A i el número de concerts de categoria B, i els
concerts de categoria C (si escau) i finalment, el cost/preu total.

3.6. Règim de pagament
El pagament es realitzarà per compliment de programa.
Atès que el programa 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.

4. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’inici de la
formalització del contracte i serà prorrogable de forma expressa dos anys
més.
Les condicions tècniques i jurídiques d’aquesta contractació es recolliran en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars redactats a tal efecte.

5. Dades específiques del Lot 4 de la proposta de
contractació
5.1. 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
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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.

5.2. Requeriments de solvència tècnica o professional, i
econòmica i financera
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentarse 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
requeriments mínims següents:

les

empreses hauran d’acreditar els

5.2.1 Solvència econòmica i financera:
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels
tres 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: 20.000,00 € (IVA inclòs) en algun dels tres 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 mercantil, haurà d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant
una declaració signada amb els justificants de les seves operacions durant
aquell any.
5.2.2 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 turística, artística i cultural de característiques
similars a l’objecte del contracte per un mínim de 20.000,00 € en un dels tres
exercicis esmentats.
Acreditació documental:
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- 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.
5.2.3. 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.

5.4. Criteris d’adjudicació i elecció de les fórmules de valoració
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c),145 i 146.3 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant
LCSP), s’ha escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació amb l’objecte que els
licitadors puguin millorar les prestacions i característiques a realitzar.
Els criteris d’adjudicació seran els que s’indiquen a continuació:
A. Criteris d’adjudicació subjectes a un judici de valor (20%)
Les millores qualitatives de valoració subjectiva, més enllà de la necessària
solvència tècnica, vindrien per afegir propostes de:
Criteri 1.
Per la generació de sinergies amb institucions i entitats dels territoris on
es desenvolupa l’esdeveniment .....................................................fins a 20
punts.
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Es valorarà la concreció i argumentació de la col·laboració .que es pugui
establir amb institucions i/o entitats locals, per a cada esdeveniment i parc,
especialment aquelles relacionades amb la història i la gent del territori i la
seva protecció
Cada concert es valorarà amb una puntuació de 1 a 10 i la puntuació obtinguda
de la proposta serà la mitjana de les puntuacions.
B. Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica (80%)
Criteri 1.
Per a un increment en el número de concerts anuals
proposats.................................................................................. fins a 40 punts.
Per tal de poder millorar l’oferta inicial anual dels tres concerts anuals, els
licitadors podran ofertar un increment de nombre de concerts anuals segons la
tipologies establertes (A, B o C) amb la ponderació següent:
-Per 1 concert de més de la categoria A....................................... 20 punts
(fins a un màxim de 2 concerts més per any, que serien els 40 punts
màxims que es podrien obtenir en aquest criteri)
-Per 1 concert més de la categoria C............................................. 10 punts
(fins a un màxim de 4 concerts més per any que serien els 40 punts
màxims que es podrien obtenir en aquest criteri)
-Per 1 concert més de la categoria B...............................................8 punts
(fins a un màxim de 5 concerts més per any, que serien els 40 punts
màxims que es podrien obtenir en aquest criteri)
La puntuació aquí recollida es basa en valorar positivament que l’empresa
licitadora incrementi en la mesura del possible el nombre de concerts anuals,
siguin d’una o altra tipologia, ja que això enriqueix molt notòriament la proposta
musical a què obliga el contracte. En aquesta proposta es poden combinar
tipologies i número de concerts fins assolir el màxim de puts ofertats (48 punts).
Criteri 2.
Pels aspectes qualitatius de les propostes............................fins a 21 punts
En base a l’apartat 5 del PPTP on s’explicita que cada any caldrà celebrar un
mínim de 3 concerts, els licitadors hauran d’especificar les categories de cada
un dels concerts
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anuals combinant les categories A, B i C com es desitgi. Per a cada categoria
s’atorgarà una puntuació específica. En aquest sentit, s'entenen els concerts
de la categoria A com els de màxima qualitat i complexitat, atès els
requeriments tècnics i artístics demanats; i per tant, se’ls atorgarà la màxima
puntuació. Als de la categoria C, en ser d’una qualitat i complexitat intermèdia,
se’ls atorgarà la meitat de punts. I als de la categoria B, en ser els de menor
qualitat i complexitat, no se’ls puntua.
 Per cada concert de la categoria A ...........................................
7 punts
 Per cada concert de la categoria C .............................................. 3,5 punts
 Per cada concert de la categoria B .............................................
0 punts
Criteri 3.
Preu ofertat .............................................................................. fins a 19 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.
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.
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 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.

6. 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 del Lot 4.
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7. Dades econòmiques del contracte
El pressupost de licitació anual de la contractació del Lot 4, desglossat és el
següent:
Pressupost anual IVA
exclòs
29.752,06 €

21% IVA
6.247,94 €

Pressupost
licitació anual (IVA inclòs)
36.000,00 €

Sent la quantitat biennal del pressupost base de licitació de la contractació del
Lot 4, la següent:
Pressupost biennal
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 Lot 4.
A la taula que s’adjunta en l’Annex 4 es presenta el balanç econòmic estimat
de contractació d’aquest servei.
El valor estimat del contracte d’aquest lot, als efectes d’allò que disposen
l’article 101 i concordants de la LCSP, és de cent dinou mil vuit euros amb vinti-sis cèntims (119.008,26 €), IVA exclòs.
Els conceptes que integren el valor estimat d’aquest lot són els següents:
Vigència inicial de 2 anys
Possible pròrroga de 2 anys

59.504,13 €
59.504,13 €
Valor estimat Lot 4: 119.008,26 €
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8. 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 programa Òpera als parcs
a través d’un contracte privat de serveis d’una empresa externa especialitzada
en la gestió artística i cultural.

9. 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 €.
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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.
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.

10. Subcontractació
D’acord amb els requisits per a subcontractar senyalats a l’article 215 de la
LCSP, el contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del
contracte, fins el 30% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
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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ANNEX 4

PRESSUPOST ECONÒMIC ANUAL DE LA GESTIÓ DE
LA PROGRAMACIÓ ÒPERA ALS PARCS

Condicions laborals sectorials
El primer aspecte a considerar en l’elaboració del pressupost son les
condicions laborals. En el sector no hi ha un conveni col·lectiu aplicable a la
contractació d’artistes. Un dels pocs convenis del ram s’ha fet a Catalunya i es
el d’artistes de teatre. En general el que es fa és aplicar el Reial Decret
1435/1985 ( relació laboral especial des artistes en espectacles públics) i
l’Estatut del Treballadors.
En el Reial Decret 1435/1985 es tracta del període de prova, durada i
modalitats de contracte (una o diverses actuacions, temporada, per el termini
d’una obra en cartell...) Respecte els drets i deures es fa referència als articles
4 i 5 de l’Estatut dels Treballadors i al Codi Civil.
Segons aquesta legislació marc les retribucions seran les pactades en el
Conveni Col·lectiu i/o en el contracte laboral. Per tant si no hi ha conveni preval
el contracte
Segons l’estudi d’Alba Cayón “La contractació laboral en Règim d’Artistes.
Conceptes bàsics per a una bona planificació en els projectes d’arts
escèniques”, encarregat per l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya i
editat pel Servei de Desenvolupament Empresarial del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya (novembre 2015); l’artista és un treballador per
compte aliè especial segons l’Estatut del Treballadors article 2, apartat e.). Des
d’octubre de 2009, el personal tècnic (sastreria, perruqueria, maquinistes,
tramoistes, professors de música, pianistes d'acadèmies de ball, tècnics
musicals, tècnics de llums, so,... ) que participa a l’espectacle està inclòs en el
règim d’artistes.
El règim d’artistes té les següents peculiaritats:





Es cotitza a la SS un 33 %.
Les dietes no cotitzen.
Els drets d’imatge sí cotitzen.
L’IRPF que s’aplica és el 15%.
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La contractació per “bolo” es fa per preu unitari.

Exemples de contractació per “bolo” són 150 € o 280 €. Els “bolos” comporten
assaigs. També es fa servir la xifra de 60 € per assaig.
L’Associació de Músics de Tarragona té a la seva web un Conveni col·lectiu de
treball de músics i artistes musicals en contractacions inferiors als 30 dies ,
però desconeixem el seu caràcter oficial. Tanmateix pot ser una referència a
efectes de veure el tipus d’exigències socials que pot aplicar a la contractació.
Destaquem els aspectes següents:
1. La jornada de treball es pactarà entre l’organitzador de l’espectacle
públic i l’artista o artistes actuants. La jornada inclou l’actuació davant
del públic, que en cap cas podrà ser superior a 2,15 hores seguides o 3
hores amb descans, excepció feta que, per contracte escrit i amb
l’increment del salari pactat, les dues parts acordin un perllongament de
l’actuació. També s’inclou dins de la jornada el temps dedicat als
assajos, els quals ja estan inclosos en el preu que les parts hagin pactat
en contracte, excepció feta que les parts contractants optin per retribuir
expressament els assajos, havent de fer-ho constar per escrit.
2. S'acorda la creació del "plus distància i desplaçament", de manera
generalitzada per a tots els treballadors, per tal de compensar i
indemnitzar, de manera genèrica, les despeses de desplaçament i el
temps invertit per acudir als assajos. Aquest plus tindrà permanentment
un import igual al 20% de l’IPREM.
3. El salari de l’artista, entenent com a tal la persona individual amb
independència de si l’actuació és individual o de grup, no podrà ser
inferior a 60 € per artista.
4. Els organitzadors d’espectacles públics hauran de donar d’alta i cotitzar
pels artistes en el règim general de la seguretat social. En el cas dels
artistes afiliats al règim especial de treballadors autònoms, arran de la
seva pertinença com a socis de cooperatives de treball associat
dedicades a l’activitat artística, el contracte de treball haurà d’efectuar-se
obligatòriament entre l’organitzador i la cooperativa corresponent.
5.
Considerant la categoria dels concerts és improbable que les condicions
mínimes socials es vulnerin , si més no hi ha un marge considerable per a que
això no passi. Cal dir també que els aspectes socials esmentats son una
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referència. En el desenvolupament del contracte el que es determina als plecs
és que “el contractista assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els
grups o persones que han d'intervenir en aquest programa (directament o, en el
seu cas, a través del seu representant artístic)”.

Valoració del contracte
Activitat
Es contracta un programa de 12 concerts com a mínim que pot ser ampliat,
com a millora, fins a 18 concerts, dels quals 7 concerts estan definits a les
condicions i la resta pot admetre diverses combinacions segons la categoria
dels concerts.
Un concert, com a servei, pot ser molt heterogeni en quan al format, per la qual
cosa primer de tot anem a veure quines referències podem prendre. Com que
s’han concretat set concerts en els plecs, d’aquests podem tenir un pressupost
que recollim en el quadre següent:

Opera
Piano
Instruments
Cor
Suma
Cost
Ratio

1

2

3
1

4
1

1
5
10.000
2.000

1
6
11.000
1.833

Mitjana
Cat.A

10.500

3

4

5

6

7

2
1

1,5
1

1
1
1

3
1

2
1

3
5.300
1.767

2,5
5.300
2.120

3
5.300
1.767

4
6.300
1.575

3
5.300
1.767

Mitjana
Cat.B

5.500

Observant el preu veiem que hi ha clarament concerts de dues categories: els
dos primers concerts, corresponen a concerts que en direm de categoria A i els
cinc següents són concerts de categoria B.
Tal com s’indica en els plecs, el programa que presenti cada licitador haurà de
tenir concerts de la categoria A, de la B o potser alguna intermèdia. Doncs bé ,
a efectes de càlcul de pressupost prendrem el nivell intermedi com referència
per a indicar el propòsit de la contractació.
Per a determinar el nivell intermedi -que podem anomenar C- considerarem el
cost dels concerts de la categoria A, el cost dels concerts de la B i suposarem
solament a efectes de càlcul, que la categoria A i la B en el programa té la
mateixa ponderació en el programa, amb la qual cosa obtindrem un cost mitjà.
En la pràctica, els programes poden tenir qualsevol combinació de categories,
però la referència serà el cost mitjà. El resultats es presenten en el quadre
següent:
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Músics

Cost

Ponderació

Categoria A

de 5 a 6

10.500

50%

Categoria B

de 3 a 4

5.500

50%

El cost mitjà és de 8.000 € (IVA inclòs) per concert.
Previsions econòmiques
En base a la determinació del cost mitjà ja podem fer unes previsions amb les
consideracions següents:
 Considerem que el cost unitari per músic és el 60 % del cost del concert.
És a dir, dels costos mitjans que hem obtingut anteriorment i que
incloïen costos d’administració, publicitat, SGAE, etc., el 60 % serien
costos laborals, la qual cosa contrastem amb els ratios sectorials (CNAE
90) obtingudes del informe Ratios Sectorials 2017 que prepara l’ACCID
en base a la informació pública disponible als registres mercantils.
 Considerem unes dietes de 100 € per ‘músic’.
 Considerem un pagament a la SGAE del 10 % sobre els cost laboral, les
dietes, el piano i la copisteria com a substitutiu de l’ingrés per entrada
que és el paràmetre que s’utilitza en concerts. En aquest cas l’entrada
és gratuïta.
 El lloguer de piano o sales d’assaig l’estimem en 700 € per concert.
 Les despeses estimades de copisteria son de 200 € per actuació.
 Com a despeses d’administració es considera un 20 % sobre les
despeses laborals, dietes i copisteria.
 Considerem 37,5 € d’altres despeses per concert per tal d’obtenir una
xifra arrodonida. És un error del 0,47 % sobre el pressupost admissible.
El resultat d’aplicar aquests supòsits sobre el format d’activitat descrita és el
següent:

Músics
Dietes músics
Partitures i pagament SGAE 810% ingrés C.F.)
Despeses directes
Sala assaig i auditori / Lloguer piano
Copisteria
Administració (inclou benefici)

4,3
4,3

Preu unitari
Cost
per bolo per opera (en €)
1.129
4.800
100
425
613
5.838
700
200
1.225
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Despeses indirectes
Altres despeses
Total

2.125
37
8.000

En el quadre veiem el cost d’una actuació, que és el que serveix com a base de
càlcul. Aquest cost s’ha d’aplicar sobre 18 concerts i obtenim un pressupost de
144.000 €.
Aquest pressupost per comptes de calcular-se sobre uns preus mitjans i 18
concerts, s’hagués pogut calcular sobre 12 concerts i un preus més elevats.
En el quadre següent observem les combinacions possibles entre el nombre de
concerts i la qualitat dels concerts:

7 concerts

Concerts/
Concerts A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

76000
81.500
87.000
92.500
98.000
103.500
109.000

81.000
86.500
92.000
97.500
103.000
108.500
114.000

86.000
91.500
97.000
102.500
108.000
113.500
119.000

91.000
96.500
102.000
107.500
113.000
118.500
124.000

96.000
101.500
107.000
112.500
118.000
123.500
129.000

101.000
106.500
112.000
117.500
123.000
128.500
134.000

106.000
111.500
117.000
122.500
128.000
133.500
139.000

111.000
116.500
122.000
127.500
133.000
138.500
144.000

116.000
121.500
127.000
132.500
138.000
143.500
149.000

121.000
126.500
132.000
137.500
143.000
148.500
154.000

126.000
131.500
137.000
142.500
148.000
153.500
159.000

131.000
136.500
142.000
147.500
153.000
158.500
164.000

La interpretació del quadre és la següent:
 El mínim que es pot fer son els set concerts obligatoris amb els seus
costos (48.500 €) més cinc concerts barats (categoria B). Aquesta
combinació té un pressupost de 76.000 €.
 A la columna anem afegint concerts. Es fan, per exemple tretze concerts
afegint un més de categoria B. Al final de la columna veiem que si es fan
divuit concerts amb tots els concerts possibles de la categoria B el
pressupost resulta en 109.000 €.
 A la columna 1 hi representem un concert menys de la categoria B i un
més de la categoria A, per a qualsevol número de concerts. I així
successivament fins a la columna 11 en la qual tots els concerts
opcionals són de la categoria A.
 Marquem en negre el pressupost que hem obtingut de 144.000 €.
Llavors qualsevol combinació que doni un import superior en teoria no és
viable.
 Veiem que un licitador que vulgui oferir tots els concerts opcionals de la
categoria A, s’ha de plantar en una oferta de 14 concerts perquè li resulti
viable.
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 Amb 144.000 € s’hi pot arribar amb divuit concerts: els set obligatoris
més quatre (11-7=4) de la categoria B, més set de la categoria A.
Aquests 144.000 € de pressupost també es poden interpretar com un
pressupost de dotze concerts on tots el concerts opcionals són de
categoria A i una desviació a l’alça del 9,92 %.
Pressupost anual
El pressupost de 144.000 € s’ha de repartir entre els quatre anys que dura el
contracte, això son 36.000 €, en preus de 2020. Els plecs indiquen que el
número de concerts com a mínim seran de tres l’any, en coherència amb el
mínim de concerts del programa que hauran de ser dotze. Ara bé com el màxim
de concerts al programa és de divuit, això significa que es fàcil que cada any es
facin quatre concerts i possible que en algun any se’n facin cinc.
Si com a base del pressupost anual es prenen 36.000 € això significa que no es
pagarà per concert sinó per compliment de programa, siguin tres, quatre o cinc
concerts anuals.
Per fer les projeccions anuals hem tingut en compte la inflació, considerant les
projeccions del Banc d’Espanya, que quedarà incorporada en el preu tancat del
contracte. El resultat és el següent:
Any

1

2

3

4

1,0%

1,5%

1,7%

26.269

26.531

26.929

27.387

107.117

9.563

9.658

9.803

9.970

38.993

169

170

173

176

688

36.000

36.360

36.905

37.533

146.798

Inflació
Des pes es directes
Des pes es indirectes
Al tres des pes es
Pressupost

Pressupost

El pressupost el primer any és de 36.000 €, el pressupost del contracte (quatre
anys) és de 146.798 €. Tots aquests imports inclouen l’IVA del 21 %.
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