INFORME
Assumpte: Iniciar l’expedient licitatori per la contractació del servei de la creació i producció dels
continguts audiovisuals, així com el subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels
elements de la museografia de la tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de Roca Umbert
en el marc del Programa operatiu FEDER 2014-2020 a adjudicar per procediment obert
harmonitzat .
Fets:
Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un equipament cultural adscrit a l’Àrea de Creativitat,
Promoció Econòmica i Participació de l’Ajuntament de Granollers. Antigament, havia estat una
fàbrica tèxtil que funcionava a partir de l’energia elèctrica i del vapor de la Tèrmica. Actualment, és
un espai patrimonial, inaugurat el novembre de 2011, amb la missió de donar a conèixer el
patrimoni industrial de la ciutat de Granollers.
L’Ajuntament de Granollers ha estat beneficiari del cofinançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per a un projecte de promoció del turisme industrial de Roca
Umbert, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6.3.1
La Tèrmica és un centre d’interpretació del passat industrial, l’equipament de difusió de la
memòria històrica de Roca Umbert, que vincula el passat industrial de la fàbrica amb la
tecnologia. L’equipament es va restaurar l’any 2011 i la museografia es va posar en marxa el
2014, obrint-la doncs a les visites al públic. La seva missió és promoure la intersecció d’art,
ciència, patrimoni i tecnologia, donant a conèixer el patrimoni industrial i cultural de la ciutat de
Granollers del segle XX a partir de les calderes, turbines i motors conservats de la Tèrmica de
Roca Umbert.
Per la seva singularitat de conservació, el seu valor històric, industrial i patrimonial i per tal de
preservar-la i incidir en les futures intervencions, va ser declarada BCIL (Bé Cultural d’Interès
Local) la Tèrmica de la Roca Umbert, la xemeneia i el refrescador del recinte, aprovat per
l’Ajuntament en Ple del 23 de desembre de 2008.
La Tèrmica de Roca Umbert és un equipament clau per l’estratègia de promoció turística, cultural
i recuperació del patrimoni, necessari per a l’aposta turística de Granollers i que fonamenta els
criteris de la present licitació.
L’Ajuntament, a través del projecte FEDER, vol impulsar el desenvolupament turístic de la ciutat.
És per això que l’acord de Junta de Govern Local aprovat en data 06/07/2021 es va adjudicar la
licitació a Grup Transversal, mitjançant procediment obert, del servei de redacció del projecte
bàsic i executiu de museïtzació: reconversió d’un espai fabril de Roca Umbert.
Aquest projecte bàsic i executiu ha estat modificat per l’Ajuntament de Granollers per tal de poder
incorporar les darreres necessitats detectades del projecte. Aquest darrer treball és el punt de
partida i el guió íntegre a seguir en l’elaboració, la producció, la instal·lació, muntatge i
subministrament que conformen el projecte global de la museografia, la qual conformarà una
proposta singular i única amb una experiència audiovisual.
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Així doncs, l’objecte del present contracte és el servei de creació i producció dels continguts
audiovisuals així com el subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels elements de
la museografia de la tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de Roca Umbert mitjançant
procediment obert harmonitzat. Es tracta d’un contracte mixt de subministrament.
L’equip de l’Àrea de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació té entre les seves finalitats
impulsar el desenvolupament de la cultura, la promoció econòmica de la ciutat i la participació de
la ciutadania i no té els mitjans i coneixements per redactar ni desenvolupar la creació dels
continguts audiovisuals ni el seu subministrament que són l’objecte del contracte.
Es tindran en compte criteris automàtics i de judici de valor, ja que es busca obtenir serveis molt
específics i detallats, per la qual cosa es requereix qualitat i experiència per part de l’empresa,
cosa que es valora amb els criteris automàtics, i alhora es requereix excel·lència, que es valora
amb el judici de valor.
Es defineixen dos lots diferenciats amb els següents terminis d’execució:


LOT 1: Creació i producció dels continguts audiovisuals de la museografia i de les
projeccions exteriors, a dur a terme com a màxim durant tres mesos naturals després de
formalització del contracte



LOT 2: Servei de subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels
elements de la museografia de la tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de
Roca Umbert, a dur a terme com a màxim durant tres mesos naturals després de la
formalització del contracte

El pressupost base de licitació IVA inclòs és de sis-cents cinc mil seixanta euros amb vuitanta-un
cèntims (605.060,81 €) dels quals cent cinc mil deu euros amb cinquanta-cinc cèntims (105.010,55
€) corresponen al 21% de l’Impost de Valor Afegit o IVA.
Pressupost base licitació sense IVA 500.050,26 €
Import IVA (21%) 105.010,55 €
Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 605.060,81 €
LOT 1
El pressupost base de licitació IVA inclòs del LOT 1 és de cent setanta-dos mil set-cents
vuitanta-vuit euros, (172.788 €), els quals es desglossen en cent quaranta-dos mil vuit-cents
euros (142.800,00 €), i vint-i-nou mil nou-cents vuitanta-vuit (29.988 €) que corresponen al 21%
de l’Impost de Valor Afegit o IVA.
● Pressupost base licitació sense IVA 142.800,00 €
● Import IVA (21%) 29.988,00 €
● Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 172.788,00
LOT 2

2

El pressupost base de licitació IVA inclòs del LOT 2 és de quatre-cents trenta-dos mil dos-cents
setanta-dos euros amb vuitanta-un cèntims (432.272,81 €) amb el desglossament següent:
tres-cents cinquanta-set mil dos-cents cinquanta euros amb vint-i-sis cèntims (357.250,26 €) i
setanta-cinc mil vint-i-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims (75.022,55 €) que corresponen al
21% de l’Impost de Valor Afegit o IVA.
● Pressupost base licitació sense IVA 357.250,26 €
● Import IVA (21%) 75.022,55 €
● Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 432.272,81 €
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure
l’impost sobre el valor afegit, és de cinc-cents mil cinquanta amb vint-i-sis cèntims (500.050,26 €)
desglossat de la següent manera:
Lot 1: 142.800 €
Lot 2: 357.250,26 €
La despesa corresponent a aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les partides
K5001/43210/64001 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL RU
K5001/43210/62323 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS TÈCNICA

K5001/43210/64101 INFORMÀTIQUES RU
K5001/43210/62603 EQUIPS MUSEOGRAFIA I VIDEOMAPATGE RU la qual no disposa
en la seva totalitat del crèdit disponible, atès que està finançat amb préstec que es
concertarà durant el primer semestre de l’any.
Es relacionen les operacions comptables corresponents, restant 127.064,53 € pendents de la
disponibilitat, els quals condicionen l'adjudicació d'aquest contracte:
LOT 1
- A 12022000020845, K5001/43210/64001, per un import de 172.788,00 €
LOT 2
- A 12022000020846, K5001/43210/62323, per un import de 14.399,00 €
- A 12022000020847, K5001/43210/62603, per un import de 168.089,48 €

- A 12022000020848, K5001/43210/64101, per un import de 122.719,80 €

PRESSUPOST
MATERIAL

EXECUCIÓ

(A)

% COSTOS DIRECTES =

68,15% 302.219,47 €

(B)

% COSTOS INDIRECTES =

18,85% 83.962,23 €

(A+B)

TOTAL
PRESSUPOST
87,00% 445.422,95 €
EXECUCIÓ MATERIAL
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DESPESES
D’ESTRUCTURA
%BI

GENERALS

% BI benefici industrial

13,00% 54.627,31 €

TOTAL
PRESSUPOST
13,00% 54.627,31 €
EXECUCIÓ MATERIAL
PRESSUPOST
LICITACIÓ

BASE

DE 100,00
500.050,26 €
%

El 50 % de cada un dels preus dels lots és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014 -2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
En el present contracte resta prohibida la cessió.
Fonaments de dret:
Art. 25.2. l i m) de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, quan a
la competència municipal.
Article 18 amb relació al 16 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la qualificació dels contractes mixt de subministrament.
Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que
fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
designació del responsable del contracte.
Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa
a la justificació de la insuficiència de mitjans.
Article 156, de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a
la delimitació, terminis per a la presentació de proposicions i termini de publicació de l’anunci de
licitació.

Per tot això, es proposa:
Primer. Iniciar l'expedient licitatori per la contractació del servei de la creació i producció dels
continguts audiovisuals, així com el subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels
elements de la museografia de la tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de Roca Umbert
en el marc del Programa operatiu FEDER 2014-2020 a adjudicar per procediment obert
harmonitzat.
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Amb una despesa de:
LOT 1
● Pressupost base licitació sense IVA 142.800,00 €
● Import IVA (21%) 29.988,00 €
● Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 172.788,00
LOT 2
● Pressupost base licitació sense IVA 357.250,26 €
● Import IVA (21%) 75.022,55 €
● Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 432.272,81 €
Segon. Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació.
Tercer. Designar com a responsable del contracte a Ester Prat Armadans, coordinadora de
projectes de Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL, d'acord amb l’article 62 de la Llei 9/2017, de 9
de novembre, Llei de contractes del sector públic.
Granollers,
Conforme

Ester Prat Armadans
Coordinadora de projectes
Roca Umbert Fàbrica de les arts SL

Carles Ribell Toledano
Àrea de creativitat promoció econòmica i participació
Ajuntament de Granollers
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