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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Fires
FIM/53/2020
Codi document: AFI14I0F2

Assumpte: Inici d'expedient de la contractació dels serveis de Direcció Artística del Mercat de Música
Viva de Vic

DECRET
I ANTECEDENTS
En data 22 d’abril de 2020, el gerent de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM) ha
emès un informe sobre la necessitat de realitzar la contractació i la prestació del servei de
Direcció artística del Mercat de Música Viva de Vic, que copiat literalment és com segueix:
“INFORME DE NECESSITAT
Necessitat del contracte
La motivació del contracte consisteix en la necessitat de garantir la programació artística del Mercat de Música
Viva de Vic (en endavant MMVV), doncs aquesta és una peça essencial del projecte del MMVV i contribueix a
conformar l’estratègia del certamen.
Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte la contractació i prestació del servei de Direcció artística del MMVV. Aquest és
un esdeveniment organitzat per l’Organisme Autònom de Fires i Mercats (en endavant OFIM) de l’Ajuntament
de Vic.
La Direcció artística del MMVV contempla diferents prestacions, que a títol enunciatiu i sense ser limitatiu,
s’indiquen a continuació:
1. Elaborar la programació artística del MMVV, tenint en compte la representació d’artistes catalans, la
presència de formacions d’altres comunitats autònomes i de grups internacionals, i la paritat de gènere, i
potenciant el MMVV com a referent de la indústria musical a nivell nacional i internacional.
2. Seguiment i execució del projecte artístic del MMVV.
3. Treballar conjuntament el disseny de les línies estratègiques de l’edició juntament amb l’equip directiu del
MMVV.
4. Proposar i realitzar produccions i/o coproduccions musicals que contribueixin a donar rellevància al Mercat.
5. Proposar els catxets dels grups (les contractacions dels grups les formalitzaran i aprovaran els òrgans de
govern de l’OFIM).
6. Representar al Mercat en els fòrums artístics nacionals i internacionals que siguin d’interès pel MMVV.
7. Mantenir relacions amb el sector, tant a nivell nacional i estatal com internacional, per tal d’implicar el
màxim nombre de col·lectius i professionals de l’àmbit de la música.
8. Representar el MMVV en actes públics i entrevistes als mitjans.
9. Col·laborar en l’obtenció de recursos pel Mercat i de totes aquelles eines que de manera directa i/o indirecta
promocionin o difonguin el MMVV.
10. Treballar conjuntament amb l’equip de direcció del Mercat per aconseguir l’eficàcia i el bon funcionament
del certamen.
11. Elaborar un pla de captació de nous públics conjuntament amb l’equip de directiu del MMVV.
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12. Fomentar la participació activa de la ciutat que acull el MMVV a través del seu teixit social i cultural.
13. Donar Compliment del següent calendari:
- Avanç de programació artística: 15 de maig
- Graella artística definitiva acompanyada del pressupost: 15 de juny
La Direcció artística del MMVV quedarà vinculada a l’equip tècnic de l’OFIM que organitza el Mercat. A nivell
orgànic, dependrà de la Presidència i/o de la Gerència de l’OFIM i a nivell funcional es coordinarà amb la
Direcció Executiva del Mercat. Despatxarà amb l’equip del Mercat almenys un cop per setmana i tindrà
presència a la seu de l’Organisme, almenys dos dies per setmana en horari laboral. Així mateix assistirà a les
reunions i actes que des de l’OFIM es creguin oportunes.
El codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes) que correspon a aquest contracte és el següent: 92312000-1
El contracte no es divideix en lots perquè dificultaria la correcta execució des d’un punt de vista tècnic i
operatiu.
Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació (IVA inclòs) és de 58.080,37€
Desglossament del pressupost base de licitació.
Pressupost net: 48.000,31 euros
IVA: 10.080,06 euros
tipus: 21%
Total: 58.080,37 euros
El pressupost base de licitació per un any de contracte ascendeix a cinquanta i vuit mil vuitanta euros amb
trenta-set cèntims (58.080,37€) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en quaranta vuit mil euros amb trenta-un cèntims (48.000,31€) de pressupost net,
més deu mil vuitanta euros amb sis cèntims (10.080,06€), en concepte d’IVA (al tipus del 21%).
El càlcul del pressupost base de licitació, en termes de tant alçat, s’ha establert a partir dels aspectes següents:
responsabilitat, dificultat tècnica i dimensió pressupostària del projecte. Atès que no hi ha conveni sectorial per
aquesta figura, també, s’ha pres com a referència les bases de cotització que la Seguretat Social per artistes de
la categoria professional, entre d’altres, de Direcció artística.
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:
Càlcul de costos direcció artística del MMVV
Cost salarial

€/any

Salari

40.056,00 €

Total salari brut

40.056,00 €

Cost Cotització Seguretat Social (33%)

13.218,48 €

Total cost empresa

53.274,48 €

Jornada anual (40 hores/setmana)

1.826,00

Cost/hora

21,94 €
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Jornada direcció artística (85% dedicació)

1.552,10

Salari brut anual

34.047,60 €

Cost empresa

11.235,71 €

Total cost empresa

45.283,31 €

Benefici industrial (6%)

2.717,00 €

Pressupost net de licitació

48.000,31 €

IVA (21%)

10.080,06 €

Pressupost base de licitació

58.080,37 €

Les despeses de representació i/o relacions externes, que en el desenvolupament de les prestacions previstes
s’hagin de dur a terme, no generaran costos addicionals en la prestació del servei. Per altra banda, l’OFIM es
farà càrrec de les dietes, despeses de transport i d’allotjament associades a aquestes funcions, en els termes
previstos en la relació de prestacions esmentada.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de dos-cents cinc mil sis-cents un euros amb trenta-un cèntims (205.601,31€)
IVA exclòs.
El mètode de càlcul utilitzat per calcular el valor estimat és el següent:

Any

Prestació

2020

8.000,05 €

2021

40.000,26 €

Eventuals
pròrrogues

Altres
conceptes

Modificacions
Previstes

Total valor
estimat del
contracte
8.000,05 €

8.000,05 €

48.000,31 €

2022

48.000,31 €

4.800,03 €

52.800,34 €

2023

48.000,31 €

4.800,03 €

52.800,34 €

2024

40.000,26 €

4.000,03 €

44.000,28 €

144.000,92 €

13.600,09 €

205.601,31 €

TOTAL

48.000,31 €

Partida pressupostària
L’import del contracte s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1B50 4311 226080.
L’import amb càrrec a l’esmentada partida que té afectació al pressupost 2020 és de 8.000,05€
Durada del contracte
La durada del contracte és d’un (1) any, la seva vigència s’iniciarà l’1 de novembre de 2020, o en el seu defecte
l’endemà de la data de formalització del contracte.
El contracte es podrà prorrogar anualment, essent la durada màxima, incloses les pròrrogues, de 4 anys
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Les pròrrogues s'acordaran per l'òrgan de contractació i seran obligatòries per a l'empresari, sempre que hi hagi
un preavís d’almenys dos (2) mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
En cap cas podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
Forma de pagament
La forma de pagament serà mensual, serà el resultat de dividir el preu del contracte entre 12 mesos, s’efectuarà
un cop s’hagi presentat la factura corresponent, hagi estat conformada, signada pel gerent, i aprovada pel
president de l’OFIM.
Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les ofertes i la selecció de la millor oferta en relació qualitat-preu, s’ha d’atendre als criteris
de valoració que es determinen a continuació:
a) Criteris quantificables de forma automàtica ........................................................ 5 punts
1.-Oferta econòmica: 5 punts.
= [ 1 – (( –
)/ ) × (1/ 4)] × P
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
b) Criteris subjectes a judici de valor ...................................................................... 95 punts
Els criteris subjectes a judici de valor, per tenir atribuïda una ponderació superior al que correspon als criteris
avaluables de forma automàtica, seran avaluats per un comitè d’experts, amb la qualificació apropiada.
Valoració dels criteris subjectes a judici de valor
TOTAL
1.1 Projecte artístic. Estratègia de programació, execució i seguiment.

Puntuació
95
30 punts

1.2 Definició de les línies estratègiques del MMVV adreçades al sector
professional i accions per dur-les a terme

15 punts

1.3 Accions pel desenvolupament i millora de la internacionalització del
projecte

15punts

1.4 Propostes de cooperació amb altres fires, festivals, associacions,
entitats i institucions relacionades amb el sector

15 punts

1.5 Pla de captació de nous públics i estratègia del MMVV en la seva
vessant adreçada al públic no professional.

10 punts

1.6 Propostes per a la participació activa de la ciutat que acull el MMVV a
través del seu teixit social i cultural

5 punts

1.7 Aportacions sobre la igualtat de gènere en la programació artística i les

5 punts
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campanyes contra la violència sexista
Proposta
Segons l’exposat anteriorment, es considera que, l’opció més eficient i eficaç, que assegura la millor resposta a
les necessitats detectades, és la prestació externa del servei de Direcció artística del MMVV, mitjançant la
tramitació d’un procediment d’adjudicació obert, per un any, amb un import màxim de 48.000,31€ (sense IVA),
amb un tipus del 21% de l’IVA que equival a 10.080,06€, resultant un total de 58.080,37€ (IVA inclòs).”

II LEGISLACIÓ APLICABLE I FONAMENTS DE DRET
II.1 Legislació aplicable
 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2010, sobre contractació pública i per la que
es deroga la directiva 2004/18/CE.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
 El Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, en
allò que no s’oposi a la Llei 9/2017.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò que no s’oposi a la
Llei 9/2017 i al RD 817/2009.
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
II.2 Fonaments de dret i consideracions jurídiques
L’article 116.1 de la LCSP prescriu que “La celebració de contractes per part de les
Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que
s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes
previstos a l’article 28 d’aquesta Llei i que s’haurà de publicar en el perfil del contractant”.
La Disposició addicional segona punt 1 del mateix text legal estableix que “correspon als
Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals les competències com òrgans de contractació
respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis, els contractes de concessió
d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost (...)” .
La competència com a òrgan de contractació correspon al president de l’OFIM, segons el
decret de delegació de l’Alcaldia de 17 de juny de 2019, d’acord amb el que disposa el
paràgraf anterior.
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Vist l’informe proposta de gerència de data 22 d’abril de 2020.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució de l’alcaldia del dia 28 de
juny de 2019, RESOLC:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de Direcció artística del Mercat de
Música Viva de Vic, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
i amb un pressupost net de licitació de quaranta-vuit mil euros amb trenta-un cèntims
(48.000,31€), sense IVA, tot això d’acord amb l’informe de necessitat emès en data 22 d’abril
de 2020 pel gerent de l’OFIM, on es determina la naturalesa i extensió de les necessitats que
es pretenen cobrir mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i el contingut
per a satisfer-les, en els termes previstos a l’article 28 de la LCSP.
SEGON. Justificar la celebració del contracte per la necessitat de disposar del servei de
Direcció artística del Mercat de Música Viva de Vic, i subscriure íntegrament l’informe de
necessitat emès en data 22 d’abril de 2020 pel gerent de l’OFIM.
La contractació servei de Direcció artística del Mercat de Música Viva de Vic, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, és la forma més adient i
eficient de portar a terme les finalitats de l'OFIM.
TERCER. Ordenar la redacció del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
QUART. Que la Interventora emeti informe preceptiu de fiscalització prèvia, valorant les
repercussions d’aquesta contractació en compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’acord amb el que preveu la Disposició addicional
tercera punt 3 de la LCSP.
CINQUÈ. Que s’emeti, per part de la Secretària, informe jurídic preceptiu previ a l’aprovació
de l’expedient de contractació d’acord amb el previst a la Disposició addicional tercera punt
8 de la LCSP.
SISÈ. Que d’acord amb el què preveu l’article 116.1 de la LCSP es publiqui al Perfil del
Contractant de l’OFIM aquest acord d’inici d’expedient motivant la necessitat del contracte.
Ho mana i signa el President de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats, en el dia i l’hora
que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.
F_GRPFIRMA_PREOFIM
F_GRPFIRMA_SECOFIM
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