Junta de Govern Local

Contracte de subministraments (no inventariable) (44)
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, tramitació anticipada
Número Expedient: 2022/023 (03/2022/44)
Fets:
1.-En data 17/03/2022, la coordinadora de projectes de Roca Umbert Fàbrica de les Arts,
SL, justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a la contractació, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació anticipada, del
subministrament mixt amb serveis de creació i producció dels continguts audiovisuals; així
com del subministrament, i instal·lació i posada en funcionament dels elements de
museografia de la Tèrmica i dels espais exteriors de Roca Umbert. L'objecte del contracte es
divideix en els següents Lots, de conformitat amb l'article 99 de la LCSP:
LOT 1: Servei de creació i producció dels continguts audiovisuals de la museografia i
de les projeccions externes, a dur a terme en un màxim de 3 mesos, segons
descripció als Plecs de Prescripcions Tècniques
LOT 2: 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 en un màxim de 3 mesos, segons descripció als Plecs de Prescripcions
Tècniques.

2.- El pressupost màxim de la contractació en període executiu (3 mesos) és de 500.050,26
€ de pressupost net, més 105.010,55 € en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de
605.060,81€, sense possibilitat de pròrroga i segons els imports i lots següents:
LOT 1
El pressupost base de licitació IVA inclòs del LOT 1 és de divuit mil cent setanta-dos mil setcents vuitanta-vuit euros, (172.788 €), els quals es desglossen en cent quaranta-dos mil vuitcents 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€
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• Import IVA (21%) 29.988,00 €


Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 172.788,00€

Amb un termini d’execució de 3 mesos des de la formalització del contracte.

LOT 2
El pressupost base de licitació IVA inclòs del LOT 2 és de quatre-cents trenta-dos mil doscents 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€

Amb un termini d’execució de 3 mesos des de la formalització del contracte.
Aquest contracte és cofinançat al 50% pel FEDER Catalunya 2014-2020 “Proposta de
turisme industrial a Granollers de Roca Umbert a la ciutat” eix 6.3.1, d’acord amb l’Ordre
PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les seves bases reguladores (DOGC
nº7658, de 6 de juliol de 2018), i gestionat per la DGAL del Departament de Governació,
administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya."

LOT

1
2

Cost amb IVA

Cost subvencionament 50% subvenció FEDER eix
(sense IVA)
6.3,1 (sobre cost
subvencionable)

172.788,00 €

142.800 €

71.400 €

432.272,81 €

357.250,26 €

178.625,13€

3.-La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les partides
pressupostàries que es relacionen a continuació:
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
amb la següent distribució, per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació de
conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:
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LOT

Aplicació pressupostària

Anualitat

Import
disponible

1
2
2
2

K5001/43210/64001
K5001/43210/62323
K5001/43210/62603
K5001/43210/64101

2022
2022
2022
2022

172.788,00 €
14.399,00 €
168.089,48 €
122.719,80€

Import
finançat amb
préstec
00,00 €
00,00 €
127.064,53 €
00,00€

Total import
partida
172.788,00 €
14.399,00 €
295.154,01 €
122.719,80€

Existeix crèdit suficient fins l’import del pressupost aprovat per l’Administració a què s’ha fet
esment, més la quantitat corresponent a l’IVA que en el seu cas s’hagi d’abonar.
La contractació resta condicionada a la disponibilitat de la totalitat del crèdit de la partida
K5001/43210/62603, que es troba afectada parcialment a un finançament amb préstec que
s'ha de concretar durant el primer semestre del 2022, segons informe de la responsable del
contracte.
4.- El valor estimat del contracte (VEC) és de 500.050,26 € sense incloure l’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista,
tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP, segons detall:
Període executiu Lot 1 (3 mesos)

142.800 €

Període executiu Lot 2 (3 mesos)

357.250,26 €

5.- Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de
contractació adient és el contracte mixt de subministrament amb serveis, procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació anticipada, atesa la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

6.- S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació, mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació anticipada, 6, 17, 18, 116 i 156 i següents de
la Llei 9/2017, 08 de novembre que aprova la Llei de contractes del sector públic.

7.- Es nomena com a responsable del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a la senyora Ester Prat Armadans,
coordinadora de Projectes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts

Fonaments de dret


Article 18 en relació a l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes
del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes mixtos de subministrament.



Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
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Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 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 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la insuficiència de mitjans propis.



Article 156 i 22 apartats 1 a 5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant
procediment obert.



Article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Es proposa a la Junta de Govern Local

Primer.- Iniciar 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, distribuïts en 2 Lots, i cofinançat al 50% pel FEDER Catalunya 2014-2020
“Proposta de turisme industrial a Granollers de Roca Umbert a la ciutat” eix 6.3.1, d’acord
amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les seves bases reguladores
(DOGC nº7658, de 6 de juliol de 2018), i gestionat per la DGAL del Departament de
Governació, administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.", a
adjudicar per procediment obert harmonitzat, i tramitació anticipada, segons fets i fonaments
invocats.

Segon.- Autoritzar la despesa de la present contractació amb càrrec a les partides
pressupostàries K5001/43210/64001 Producció audiovisual RU; K5001/43210/62323
Màquina instal·lacions tèrmica; K5001/43210/64101 Informàtiques Roca Umbert;
K5001/43210/62603 Equips museografia i videomapatge, per un import total de 500.052,26 €
de pressupost net, més 150.051,55 € en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de
605.060,81 €, sense possibilitat de pròrroga i segons els imports i lots següents:
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€
Amb un termini d’execució de 3 mesos des de la formalització del contracte.

LOT 2
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El pressupost base de licitació IVA inclòs del LOT 2 és de quatre-cents trenta-dos mil doscents 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€
Amb un termini d’execució de 3 mesos des de la formalització del contracte.
Segons la distribució per aplicacions pressupostàries que segueix:
LOT

Aplicació pressupostària

Anualitat

Import
disponible

1
2
2
2

K5001/43210/64001
K5001/43210/62323
K5001/43210/62603
K5001/43210/64101

2022
2022
2022
2022

172.788,00 €
14.399,00 €
168.089,48 €
122.719,80€

Import
finançat amb
préstec
00,00 €
00,00 €
127.064,53 €
00,00€

Total import
partida
172.788,00 €
14.399,00 €
295.154,01 €
122.719,80€

Existeix crèdit suficient fins l’import del pressupost aprovat per l’Administració a què s’ha fet
esment, més la quantitat corresponent a l’IVA que en el seu cas s’hagi d’abonar.
La contractació resta condicionada a la disponibilitat de la totalitat del crèdit de la partida
K5001/43210/62603, que es troba afectada parcialment a un finançament amb préstec que
s'ha de concretar durant el primer semestre del 2022, segons informe de la responsable del
contracte.
Tercer.- Condicionar la contractació a l'existència de crèdit suficient, adequat i disponible en
la seva totalitat de les aplicacions pressupostàries indicades en el punt anterior.

Quart.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació, mitjançant
procediment obert i tramitació anticipada.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a la senyora Ester Prat Armadans,
coordinadora de Projectes de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts S.L., d'acord amb l'article 62
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Sisè.- Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant, al DOUE i
a l’ e-Tauler de la web municipal, així com a la plataforma de licitació electrònica Pixelware.
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Setè.- Comunicar aquest acord al servei de Comptabilitat de l'Ajuntament, als efectes
oportuns.
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