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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA I LA CESSIÓ DE
DRETS D’EXPLOTACIÓ DEL LLIBRE “HISTÒRIES DE LA MODEL” (nom provisional)

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte l’encàrrec d’obra i la cessió de drets d’explotació del
llibre “Històries de la Model" (nom provisional).
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, en
l’objecte del contracte s’incorporen les següents mesures de contractació pública
sostenible:
-

Persones treballadores amb discapacitat

El CPV és el 92310000-7 Serveis de creació i interpretació d’obres artístiques i literàries.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE
Dins del marc de les seves competències, la Direcció de Serveis Editorials s’encarrega de
la creació, edició i comercialització de productes editorials segons el Pla aprovat pel
Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta tasca es
desenvolupa a partir de creacions pròpies, amb altres serveis municipals i en coedició amb
el sector privat editorial.
El llibre “Històries de la Model” (nom provisional) és una idea original de CRÍTIC, SCCL,
en endavant, "l'Editorial", aprovada pel Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de
Barcelona en data 7 d'abril de 2021.
L’Editorial i l’Ajuntament de Barcelona han consensuat l’elecció del senyor Jordi de Miguel
(guió i textos) i la senyora Susanna Martín (il·lustracions), en endavant “els Autors”, com a
autors del llibre, per raó dels seus coneixements i preparació professional. L’encàrrec, que
inclou també la cessió dels drets d’explotació de l’obra resultant, es farà d’acord amb les
indicacions de la clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques.
El certificat emès per CRÍTIC, SCCL diu literalment:
"El còmic Històries de la Model (títol provisional) és una idea original de Crític SCCL.
El còmic explicarà la història recent de La Model (60s-80s) a través de les històries de vida
de 3 ex-presos vius que seran entrevistats en profunditat per a obtenir la base del guió. Les
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tres històries funcionarien com a tres capítols separats. Cadascun d’ells donaria a peu a
relatar aspectes i/o etapes diferents de la repressió política i social a La Model. Així mateix,
en cadascuna de les històries principals s’hi farà referències a altres persones que també
van passar per la Model i que considerem que la seva història també ha d’aparèixer al
còmic. Per lligar les tres històries principals, el còmic comptarà amb la veu del
periodista/guionista que buscarà i entrevistarà els protagonistes de les històries i que a
través de les seves pàgines pot apuntar preguntes, reflexions o dades sobre la presó, la
memòria o la ciutat que van més enllà o que, per exigències narratives, no caben en el relat
dels tres personatges principals. A més, part del context històric de l’edifici serà aportat per
un historiador a través d’una visita guiada que podrà aparèixer il·lustrada en diversos
moments. El còmic també comptarà amb un breu annex final amb una cronologia històrica
de La Model, acompanyada de fotos d’arxiu i breus textos resumint-ne els episodis o
períodes més destacats.
Per fer-ho es comptarà amb els coneixements i experiència des següents autors Jordi de
Miguel en la part de guió i textos, periodista de Crític SCCL i en la part d'il·lustració, Susana
Martín, dibuixant, guionista amb amplia experiència en aquests tipus de tasques.
Per la seva temàtica i per entrar dintre de les competències de la Direcció de Serveis
Editorials, considerem que podria ser d’interès de l’Ajuntament de Barcelona participar en
l’edició d’aquest còmic."
Per tot l’indicat en els paràgrafs anteriors es precisa que el contracte que té per objecte
l’encàrrec d’obra i la cessió de drets d’explotació del llibre “Històries de la Model” (nom
provisional) sigui adjudicat a CRÍTIC, SCCL amb NIF F66334806, mitjançant procediment
negociat sense publicitat per representació artística única, a l’empara de l’article 168.a)2n
de la llei 9/2017, de contractes del Sector públic, per ser l'única que pot donar cobertura a
aquestes prestacions.
Es fa constar la inexistència de recursos materials i humans per dur a terme aquestes
tasques i, per tant, s’ha de recórrer a la contractació d’una empresa externa.
No és possible el desglossament per lots d’aquest contracte ja que per l'exposat
anteriorment, CRÍTIC, SCCL és l’única que pot donar cobertura a aquestes prestacions.

3.- CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
El preu ha estat fixat en 27.769,50 euros, IVA inclòs, dels quals 22.950,00 euros
corresponen al pressupost net i 4.819,50 euros a l’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del
21%, d’acord amb el següent detall pressupostari:
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Any
2021
2022
TOTAL

Import
Econòmic Programa Orgànic
net
22703
92012
0705 6.421,08
22703
92012
0705 16.528,92
22.950,00

% IVA Import IVA Import total
21
1.348,43
7.769,51
21
3.471,07
19.999,99
4.819,50
27.769,50

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:
COSTOS DIRECTES
Honoraris autors
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

Import €
19.507,50
19.507,50
1.147,50
2.295,00
3.442,50
22.950,00

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte a efectes de determinar la competència de l’òrgan, és el
següent:

Any
2021
2022
TOTAL

VE
prestació
6.421,08
16.528,92
22.950,00

VE
VE eventuals modificacions
VE altres
pròrrogues
previstes
conceptes
-

SUMA
6.421,08
16.528,92
22.950,00

5.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte s’estendrà des de l’endemà de la formalització fins el 31 de
desembre de 2022.
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6.- GARANTIA PROVISIONAL I/O DEFINITIVA
Per les característiques d’aquest contracte s’eximeix de la constitució de garanties.

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

8.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
Els abonaments al contractista s’efectuaran conforme es prestin els serveis desglossats de
la següent manera i indicat també a la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques:

Any
2021
2022
2022
TOTAL

Euros, IVA
inclòs (21%)
Terminis de pagament
7.769,51 Al lliurament del 1er esborrany
10.000,00 Al lliurament de la meitat de l'obra
9.999,99 Al finalitzar la revisió de les proves d'impremta
27.769,50

L’empresa contractista ha d’incloure, en les factures que presenti, les següents dades:






Codi de contracte
Òrgan de Contractació: Gerència de Recursos
Departament econòmic: Direcció de Serveis de Gestió Econòmica (Gerència
de Recursos)
Departament destinatari: Direcció de Serveis Editorials (Gerència de
Recursos)
Codi DIR3: LA0007014

9.- REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no aplica la revisió de preus.

10.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La persona designada com a responsable del contracte és la Núria Costa Galobart,
Directora de Serveis Editorials (ncosta@bcn.cat).
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11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Tal i com s’indica a la clàusula 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 i ambiental, s’estableixen a continuació les que s’han considerat més
adequades atès l’objecte del contracte:
-

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones
treballadores a la seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques
i el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a
mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb discapacitat, segons
exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

En el present contracte no està previst el tractament de dades de caràcter personal per
compte de tercer.
Pel que fa a les obligacions de l’empresa contractista en matèria de cessió de drets d’autor,
s'estableixen les següents:
-

És l’única responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il•lustracions
que puguin aparèixer en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de
l’Ajuntament de Barcelona respecte de les eventuals reclamacions formulades de
tercers en relació als referits drets.

-

L’Editorial, com a titular de l’obra col·lectiva, cedeix a l’Ajuntament de Barcelona,
durant el temps de durada màxima que la legislació reguladora de la propietat
intel·lectual atorga als drets d’explotació de l’Obra, de forma exclusiva, i per a
l’àmbit territorial mundial, els drets d’explotació editorial que es derivin de l’autoria
de l’objecte d’aquest contracte tal i com es defineix a la clàusula 1 d’aquest informe.
En particular, l’Editorial cedeix els drets de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació de l’Obra, en qualsevol mitjà o suport escrit, en llengua
catalana.

-

L'Editorial es reserva tots els drets que no són objecte de cessió en el contracte
actual, inclosos (a títol enunciatiu però no exhaustiu) els de traducció a qualsevol
idioma diferent del català, i els d'adaptació i transformació a mitjans no escrits de
tota mena, inclosos els d'adaptació cinematogràfica, teatral, televisiva i qualssevol
altres existents o que puguin sorgir, amb independència dels seus formats, canals
de creació i distribució.

-

Mitjançant la present cessió es faculta també expressament l’Ajuntament de
Barcelona per a la digitalització, arxiu i posada a disposició electrònica de l’Obra,
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mitjançant una llicència Creative Commons tipus CC-BY-NC-ND ReconeixementNoComercial-SenseObraDerivada.
-

L’Editorial declara que és la titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb
l’Obra objecte del present contracte, que l’Obra és original i que, en el cas d’haver
cedit prèviament els drets sobre l’Obra a tercers, ostenta l’oportuna reserva als
efectes de la cessió objecte del present contracte. En aquest sentit, l’Editorial
respon davant l’Ajuntament de l’autoria i originalitat de l’Obra i de l’exercici pacífic
dels drets d’explotació cedits en virtut d’aquest contracte, garantint que sobre els
mateixos no existeixen compromisos o gravàmens de cap mena que puguin
atemptar contra els drets que se cedeixen a l’Ajuntament de Barcelona en virtut
d’aquest acord. L’Ajuntament podrà repetir contra l’Editorial qualsevol
responsabilitat que li pugui ésser exigida en virtut d’accions, reclamacions, multes o
conflictes instats per tercers en relació amb els drets d’explotació objecte del
present contracte.

-

L’Editorial és l’única responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i
il·lustracions que puguin aparèixer en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total
indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona respecte de les eventuals reclamacions
formulades de tercers en relació als referits drets.

12.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte podrà ser modificat per causes legalment establertes a l’article 205.2 de la
LCSP.

13.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s'efectuarà mitjançant acta de recepció, que s'estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l'Ajuntament.
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de l’acta
de recepció.
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques.
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14.- SUBCONTRACTACIÓ
Donada la naturalesa i l’objecte del contracte i el procediment de contractació proposat, no
procedeix la subcontractació.

15.- CESSIÓ
En el present contracte resta prohibida la cessió.

16.- DEMORA EN LES PRESTACIONS
No s’escauen penalitzacions diferents a la proporció diària de 0,60 euros per cada 1.000
del preu del contracte.

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

18.- 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 l’encàrrec d’obra i la cessió de drets d’explotació del llibre "Històries de la Model"
(nom provisional), i adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat per creació
d’obra artística literària única a CRÍTIC, SCCL amb NIF F66334806, per un import de
27.769,50 euros, IVA inclòs.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Nuria Costa Galobart, Tècnic, el dia 07/09/2021 a les 17:00, que informa;
Sra. Agueda Bañon Perez, Cap de Departament, el dia 08/09/2021 a les 13:36, que informa.

