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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ,
EMMAGATZEMATGE I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS MULTIMÈDIA DE
LA DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte el servei de gestió, emmagatzematge i
desenvolupament de recursos multimèdia per a la Direcció de Comunicació de
l’Ajuntament de Barcelona, a través d’una eina web.
En l’objecte del contracte s’incorporen les següents mesures de contractació pública
sostenible:



Pagament del preu a les empreses subcontractades
Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte

CPV: 72317000-0 Serveis d’emmagatzematge de dades

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE
La Direcció de Comunicació gestiona les accions de comunicació amb la ciutadania a
través de campanyes publicitàries, publicacions, xarxes socials i diferents pàgines web
amb la finalitat d’informar i donar a conèixer al ciutadà el que succeeix a la seva ciutat.
Aquesta informació va acompanyada d’imatges, àudios, vídeos i material gràfic divers
que cal tractar de manera que es garanteixi el seu emmagatzematge i preservació,
facilitant les recerques per a la seva posterior recuperació, accés i reutilització.
Atesa la manca de recursos tecnològics dins de l’organització s’ha considerat oportú
contractar una empresa externa que doni aquest servei amb les condiciones tècniques
requerides.
L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona (en endavant "l'Arxiu") és qui té l’obligació legal de
garantir l'adequada preservació i accés de les fotografies i altres arxius audiovisuals de
l'Ajuntament de Barcelona. L'Arxiu treballa amb l’aplicació Clipfiles, una eina de Gestió
de Recursos Multimèdia (en endavant “DAM”) per a gestionar, tractar i emmagatzemar
de forma classificada i ordenada tot tipus de fitxers garantint les obligacions legals
esmentades. Donat que la Direcció de Comunicació té l'obligació de transferir a l'Arxiu
el material audiovisual derivat de les campanyes publicitàries, és necessari que la
Direcció de Comunicació treballi amb l'esmentada aplicació per tal de garantir la
correcta transferència de dades i optimitzar el temps i els recursos dedicats a la
mateixa. El fet de no disposar de la mateixa eina podria comportar ineficiències greus
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en el procés de traspàs d'arxius amb el conseqüent incompliment legal, així com un
augment de les despeses.
Addicionalment, l’Institut Municipal d’Informàtica i la Direcció de Serveis Municipals
d’Arxiu estan treballant (s'ha fet estudi de mercat i actualment elaboren el plec tècnic)
per licitar una DAM per tot l'Ajuntament. Fins que aquesta nova eina no entri en
funcionament i no es faci la migració integral de totes les dades existents al sistema
actual, és imprescindible que es mantingui la contractació del servei amb l'eina
Clipfiles, ja que és la única que es fa servir en tot l'Ajuntament i instituts i l'abast de la
nova DAM, tant pel que fa a requeriments tècnics (integritat, unificació i traçabilitat de
les dades de cara a la migració a un nou adjudicatari) com a valoració econòmica, s'ha
estimat en base a aquest fet. Així doncs, un canvi d'eina unilateral per part de la
Direcció de Comunicació suposaria ineficiències importants en quant a temps i
recursos.
L’aplicació Clipfiles és propietat de l’empresa METROPOLITANA DE MUNTATGES,
S.L. tal i com indica en el certificat d’exclusivitat que s’annexa a aquest informe i que
diu el següent, literalment:
“Metropolitana de Muntatges és la propietària de la marca CLIPFILES i així consta en
l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea amb el número de registre
014176218 i és la única distribuïdora del servei de gestió audiovisual CLIPFILES a tot
l’estat espanyol.”
Per tot l’indicat, es precisa que el contracte de serveis que té per objecte la gestió,
emmagatzematge i desenvolupament de recursos multimèdia, sigui adjudicat a
METROPOLITANA DE MUNTATGES, S.L., amb NIF B60881372, mitjançant
procediment negociat per raons tècniques, a l’empara de l’article 168.a)2 de la Llei
9/2017, de contractes del Sector Públic, per ser l’única empresa que pot donar
cobertura a aquestes prestacions necessàries per assegurar el funcionament de la
plataforma i per no existir competència per raons tècniques.
Donat el caràcter d’exclusivitat per raons tècniques del contracte, no procedeix el
desglossament del mateix en lots.

3.- CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
42.398,40.-€, IVA inclòs.
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Any
2020
2021
TOTAL

Econòmic
22719
22719
-

Programa
92523
92523
-

Orgànic
0705
0705
-

Import net
16.800,00
18.240,00
35.040,00

%
IVA Import IVA Import total
21
3.528,00
20.328,00
21
3.830,40
22.070,40
21
7.358,40
42.398,40

El pressupost del contracte és determina per la totalitat dels costos.
Així doncs, el desglossament del pressupost net per tipus de cost és el següent:
Import €
23.000,00
1.436,56
430,97
24.867,53

COSTOS DIRECTES
Serveis Clipfiles
Costos salarials
Seguretat social
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL DE COSTOS

3.164,47
7.008,00
10.172,47
35.040,00

El conveni col·lectiu de referència per als treballadors que prestin serveis en relació a
aquest contracte és el Conveni d’empreses de consultoria i estudis de mercat. Aquesta
indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.
Tanmateix, els salaris recollits en aquest conveni són molt inferiors als de mercat. Així
doncs, per determinar els costos salarials associats al servei que conforma l’objecte
del contracte, el pressupost s’ha determinat en base a l’anàlisi efectuat el desembre de
2018 per l’empresa Grupo ICSA, per encàrrec del Departament de canals digitals, amb
l’objectiu de determinar una sèrie de perfils i els salaris associats als mateixos en
relació als procediments licitatoris que es pretenen dur a terme.
Els costos salarials s’han calculat en base a la següent categoria professionals i
estimació d’hores de dedicació:
Categoria professional
Tècnic en programació

Retribució
anual
25.858

Nº hores
dedicació/any
100

Cost salarial
total
1.436,56

El desglossament del pressupost 2020 per conceptes de despesa és el següent:
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Concepte
Servei bàsic de gestió
Emmagatzematge de material audiovisual
Desenvolupament (programació i millores)
TOTAL SENSE IVA
IVA (21%)
TOTAL IVA INCLÒS

Euros
7.150,00
6.050,00
3.600,00
16.800,00
3.528,00
20.328,00

El desglossament del pressupost 2021 per conceptes de despesa és el següent:
Concepte
Servei bàsic de gestió
Emmagatzematge de material audiovisual
Desenvolupament (programació i millores)
TOTAL SENSE IVA
IVA (21%)
TOTAL IVA INCLÒS

Euros
7.800,00
8.040,00
2.400,00
18.240,00
3.830,40
22.070,40

La diferència entre el pressupost de l'any 2020 i el del 2021 correspon a la necessitat
d’increment d’emmagatzematge per l'any 2021 degut a l’augment de material
audiovisual que es produeix any rere any així com la necessitat durant l'any 2020 d'un
major temps d'implementació de millores.

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte desglossat per tal de determinar la competència de
l’òrgan, és el següent:
VE
VE
VE eventuals modificacions
VE altres
SUMA
Any
prestació
pròrrogues
previstes (*)
conceptes
EUROS
2020
16.800,00
2.452,00
19.252,00
2021
18.240,00
4.555,00
22.795,00
2022
18.240,00
18.240,00
2023
18.240,00
18.240,00
TOTAL 35.040,00
36.480,00
7.007,00
78.527,00
(*) La distribució establerta en aquest apartat no és limitativa. Els imports parcials
poden distribuir-se segons les necessitats concretes.
Les possibles pròrrogues a efectuar els anys 2022 i 2023 inclouen els mateixos
conceptes que els del pressupost de l’any 2021.
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5.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà des del dia següent de la seva formalització fins el 31 de
desembre de 2021.
La durada del contracte es podrà prorrogar, per acord de l’òrgan de contractació, per
un període màxim de 24 mesos. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga
serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb
dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.

6.- GARANTIA PROVISIONAL I/O DEFINITIVA
S’estableix una garantia definitiva equivalent al 5 per cent del pressupost net de
licitació.

7.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L'execució del contracte s'iniciarà el dia següent al de la seva formalització.

8.- ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
L’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent als serveis prestats per
períodes trimestrals.

9.- REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no aplica la revisió de preus donat que no es realitza inversió.

10.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La persona designada com a responsable del contracte és al Directora de
Comunicació Digital, Cristina Ribas (cribas@bcn.cat).

5

Gerència de Recursos
Direcció de Comunicació Digital
Paradís, 14 2a planta.
08002 Barcelona

11.-CONDICIONS
CONTRACTISTA

ESPECIALS

D’EXECUCIÓ

I

OBLIGACIONS

DEL

Tal i con s’indica a l’apartat 1 d’aquest informe, la tipologia de servei que recull
l’objecte del contracte requereix de l’aplicació del Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de
2017 sobre la contractació pública sostenible. Així doncs, pel que fa a les condicions
especials d’execució de caràcter social, aquestes són les que s’estableixen a
continuació:
-

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista
en el pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons
les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix
com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui
directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació
donarà audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu
dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu,
l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes
alliberadors.

-

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el
compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes,
quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una
vegada finalitzada la prestació.

-

No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini
de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la
imposició d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d’adjudicació.

-

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el
conveni que sigui d’aplicació.

A més de les obligacions establertes en la LCSP, la contractista està obligada a:
-

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la
seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de
l'execució del contracte, si s’escau.
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-

Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents
serveis municipals i la persona responsable del contracte.

-

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara
els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els
embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte)
d’acord amb la legislació vigent.

-

Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català.

-

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del
contracte, i en tot cas anualment, li sigui requerida per la persona responsable
del contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos
assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones amb
diversitat funcional, la contractació de persones amb particulars dificultats
d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de
Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions
contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

-

Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i
aptitud del contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes
els haurà d'aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció.
L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de
fins el 5% del preu del contracte.

-

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

En el present contracte no està previst el tractament de dades de caràcter personal per
compte de tercer. Tanmateix, en cas que eventualment o en un futur pogués existir
l’esmentat tractament en qualitat d’encarregat, l’adjudicatària haurà de complir les
següents obligacions:
-

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi
tingut coneixement amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim
de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP.
L’adjudicatària haurà de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei
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Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin. També s’haurà de
complir el que regula el Reglament General de Protecció de Dades
[Reglament(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades], el Reial Decret Llei 14/2019,
de 31 d’octubre, per el qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat
pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions, així com qualsevol normativa concordant sobre la matèria
que pugui entrar en vigor en un futur. La contractista tindrà la consideració
d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions
municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de
les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions
tècniques particulars, l’adjudicatària també haurà de:
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament
requerit té associat un risc definit pel Responsable de Seguretat Corporativa de
l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb la seva política de seguretat
corporativa, que en aquest cas es considera bàsic.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
Les mesures de seguretat aplicables es troben descrites a la política de
seguretat de la pàgina web de l’Institut Municipal d’Informàtica.
L’adjudicatària, com a encarregada de tractament i tenint en compte
l’adequació del nivell de seguretat al risc, tindrà les obligacions següents:
o

Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a
la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap
cas podrà utilitzar-les per a finalitats pròpies.

o

Tractar les dades personals
documentades del responsable.

o

Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de
tractament efectuades per compte del responsable que contingui:



seguint

únicament

les

instruccions

El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat.
Les categories de tractaments efectuades per compte de cada
responsable.
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o

Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat apropiades que estigui aplicant.

o

No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti
amb l’autorització expressa del responsable del tractament, o en els
supòsits legalment admissibles. Si l’encarregat vol subcontractar, haurà
d’informar obligatòriament al responsable i sol•licitar la seva autorització
prèvia.

o

Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les
quals hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de
que finalitzat el contracte.

o

Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals
s’hagin compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les
quals se les ha d’informar convenientment.

o

Mantenir a disposició del responsable la documentació del responsable la
documentació acreditativa del compliment de la obligació establerta a
l’apartat anterior.

o

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals de les persones autoritzades per a tractar dades de caràcter
personal.

o

Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la
normativa de protecció de dades davant de l’encarregat del tractament
(accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat
de les dades), aquest haurà de comunicar-ho per correu electrònic a
l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació haurà de fer-se de
forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la
recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin ser
rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la pertinença del seu
contingut)

o

Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol•licituds
que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també
als requeriments de les autoritats de control.

o

Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració indicant
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis
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associats a aquests. I comunicar qualsevol canvi en relació amb la
declaració esmentada.
o

Indicar si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a
aquests, amb indicació del nombre o perfil empresarials dels
subcontractistes, que s’ha de definir per referència a les condicions de
solvència professional o tècnica.

12.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el
contracte es podrà modificar per les causes previstes següents:
1) Atès que els objectes multimèdia es van emmagatzemant i conservant de cara
a la seva preservació i que cada any el seu número i pes s’incrementa, podem
necessitar més capacitat d’emmagatzematge en els propers anys, difícilment
quantificables a priori.
2) Donat que els objectes digitals s’integren en pàgines web, repositoris i xarxes
socials de l’Ajuntament de Barcelona, poden aparèixer necessitats de
desenvolupament per a adaptar ClipFiles als requeriments tècnics d’aquestes
plataformes.
En cap cas l'import total de les modificacions pot afectar més del 20% del preu del
contracte.
Aquest contracte podrà ser modificat per les causes legalment establertes a l’article
205.2 de la LSCP.

13.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
La recepció i el termini de la garantia és de 30 dies i un mes, respectivament.

14.- SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts.
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15.- DEMORA EN LA PRESTACIONS
No s'escauen penalitzacions per demora diferents a la proporció diària de 0,60 euros
per cada 1.000 del preu del contracte.
Pel que fa a les penalitats per incompliment, s'estableixen expressament les següents:
-

En cas que l'empresa contractista subcontracti part de l'execució del contracte
sense donar compliment a l'obligació principal del contracte.

-

En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin
el termini de pagament establert per l’Ajuntament per al contractista,
comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim el 10% de l’import
d’adjudicació.

16.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
No es contemplen faltes i sancions diferents a les previstes legalment.

17.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les causes de resolució del contracte són les previstes legalment.

Per tot això,
ES SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal d’iniciar la contractació que té
per objecte la gestió, el manteniment i l’emmagatzematge de recursos multimèdia per
a la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona i adjudicar mitjançant
procediment negociat sense publicitat per raons tècniques a METROPOLITANA DE
MUNTATGES, S.L., amb NIF B60881372, per un import màxim de 42.398,40 euros,
IVA inclòs.
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