INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Núm. expedient: C190002052
Núm. contracte: 19001809

SERVEI DE CREACIÓ, ADAPTACIÓ I EXECUCIÓ D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES QUE ORGANITZA
EL MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA A TOTS ELS SEUS CENTRES I INSTAL·LACIONS I
DESTINADES TANT A PÚBLIC ESCOLAR COM A PÚBLIC GENERAL

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de contracte és la prestació del servei de visites i activitats sobre història i patrimoni
de Barcelona del Museu d’Història de Barcelona adreçades tant a públic escolar com a públic
general (rutes, itineraris, visites guiades, tallers, i altres d’específiques). A més de l’execució i
monitoratge de les activitats s’inclou també el disseny i guió de noves activitats, l’adaptació de
guions preexistents, la de producció de materials i dossiers per a realitzar-les, l’avaluació final
de cada activitat realitzada i del conjunt del servei, la formació dels educadors i guies i la
participació en activitats de difusió del projecte educatiu del MUHBA (fires, jornades i altres
esdeveniments).
Part d’aquestes activitats es realitzen sota demanda en funció de les reserves fetes pel públic i
els centres educatius i una altra part es programa en horari fix, especialment els caps de
setmana i durant els períodes de vacances. No és un contracte en exclusiva i el MUHBA es
reserva el dret d’encarregar la creació i realització d’activitats a altres empreses o tercers.
Pel volum de contractació i per l’especialitat que es requereix dels serveis, s’opta per definir
dos LOTS, cosa que ha de permetre adjudicar-los al proveïdor més adient segons les
característiques dels lots i les especialitats requerides, alhora que es reparteix el treball a més
d’una empresa. Els lots són els següents:
Núm. de lot
1

2

objecte
Visites comentades, tallers, guiatge d’itineraris del MUHBA
per la Barcelona romana, medieval, moderna i
contemporània (excepte el període de la guerra civil, els
seus antecedents, la postguerra i el franquisme), creació i
guionatge d’activitats, adaptacions i creació de materials
didàctics.
Visites comentades, tallers, guiatge d’itineraris del MUHBA
sobre la guerra civil a Barcelona, els seus antecedents, la
postguerra i el franquisme, creació i guionatge d’activitats,
adaptacions i creació de materials didàctics.

Les empreses que desitgin prendre part al procés de licitació hauran de presentar proposta
EXCLUSIVAMENT PER A UN dels dos lots descrits.
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En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
-Oferta anormalment baixa. Límit per a la consideració d’ofertes amb valors anormals
o desproporcionats
-El preu ofert no pot ser superior al 35% dels criteris de valoració.
-L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.
-Atenent que aquesta prestació implica relació habitual amb menors d'edat, és requisit
que les persones que executin el contracte no hagin estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou I'agressió i
l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la
prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers
humans.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) és un centre de recerca, de conservació, de difusió
i de debat sobre la història i el patrimoni de Barcelona, des de la fundació de la ciutat fins a
principi del segle XXI. Agrupa 15 centres patrimonials rellevants per a la història de la ciutat,
distribuïts pels seus barris i districtes i té la seu central a la Casa Padellàs, un dels edificis que
formen el conjunt monumental de la plaça del Rei, al barri Gòtic.
El MUHBA desenvolupa la seva funció de difusió a través de diversos formats, com ara
exposicions, publicacions, conferències i diàlegs, itineraris urbans, visites comentades i altres
activitats adreçades a tots els públics. Les activitats del Museu es concreten en el programa
educatiu, que es revalida cada curs, el programa d’activitats pel públic general i familiar, amb
tres programes quadrimestrals a l’any, diversos programes concrets per projectes i un
programa quadrimestral pels Amics del Museu. Aquests programes es desenvolupen en tots
els centres que conformen el Museu i a espais d’interès històric de la ciutat, i estan adaptats
als objectius generals de la institució i a les seves finalitats educatives i de difusió del
coneixement de la història i el patrimoni de Barcelona.
El programa educatiu del MUHBA consta d’una cinquantena d’activitats diferents sobre
història i patrimoni de Barcelona que s’ofereixen als centres educatius, a més de fer
conjuntament amb alguns d’ells col·laboratius específics que també generen activitat de
visites, itineraris o tallers. L’any 2018 el MUHBA va rebre més de 40.000 escolars. Pel que fa a
l’oferta d’activitats pedagògiques pel públic adult, cada 4 mesos el museu ofereix una
quarantena d’activitats diferents, que al llarg de l’any poden arribar a ser en total unes 60 de
diferents. A títol informatiu i com a ordre de magnitud, val a dir que anualment el museu
executa, per al conjunt de tots els públics, unes 1.500 activitats (visites guiades, itineraris,
tallers).
Vistos aquests antecedents, atenent l’elevat nombre d’activitats guiades i a la missió troncal
del MUHBA de facilitar l’accés, l’aproximació i la comprensió de la història i el patrimoni de
Barcelona a la ciutadania, és necessari contractar la prestació dels serveis objecte d’aquesta
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licitació, atès que l’Institut de Cultura de Barcelona no disposa de mitjans propis per donar
satisfacció directa a l’elevada activitat pedagògica del MUHBA.
3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Es preveu una durada del contracte de 12 mesos, a comptar des de l’endemà de la seva
formalització. No es preveu cap pròrroga.
El pressupost del contracte es fixa en 197.055,51 euros, que es desglossa en 162.855,79 euros
de pressupost net, més 34.199,72 euros en concepte d’IVA al 21 %.
LOT 1
COSTOS DIRECTES
honoraris educadors / guies - 3.300 hores
Reunions de coordinació 165 hores
Formació: sessions col·lectives al museu 100 hores
Creació de noves activitats, guions i adaptacions, creació material didàctic
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d'estructura (6% dels CD)
Benefici empresarial (17,5% dels CD)
ALTRES DESPESES
producció dossiers i materials didàctics (dossiers, minisites, altres)

63.384,00 €
3.022,80 €
1.832,00 €
19.760,26 €
5.279,94 €
15.399,84 €

Base
IVA 21%
TOTAL
LOT 2
COSTOS DIRECTES
honoraris educadors / guies - 1.400 hores
Reunions de coordinació 44 hores
Formació: sessions col·lectives al museu 15 hores
Creació de noves activitats, guions i adaptacions, creació material didàctic
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d'estructura (6% de ls CD)
Benefici empresarial (17,5% dels CD)
ALTRES DESPESES
producció dossiers i materials didàctics (dossiers, minisites, altres)

5.000,00 €
113.678,84 €
23.872,56 €
137.551,40 €

29.678,00 €
806,08 €
274,80 €
7.708,09 €
1.978,26 €
6.731,72 €

Base
IVA 21%
TOTAL

2.000,00 €
49.176,95 €
10.327,16 €
59.504,11 €

Per calcular els costos salarials s’ha pres com a referència el que estipula la pròrroga del
conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 20112016 (codi conveni núm. 79002295012003) per la categoria de tècnic d'atenció especialitzada
Nivell A (titulats superiors).
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat és de 162.855,79 euros sense IVA, i es desglossa tal i com segueix:
VEC
2019
2020
total

LOT 1
28.419,72 €
85.259,12 €
113.678,84 €

LOT 2
12.294,24 €
36.882,71 €
49.176,95 €

LOT 1 + 2
40.713,96 €
122.141,83 €
162.855,79 €
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5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La prestació del servei objecte del contracte correspon a un contracte de serveis d’acord amb
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El valor estimat del contracte és de 162.855,79 euros sense IVA i s’estableix una vigència de un
any, sense pròrrogues. Per tant, es tracta d’un contracte no harmonitzat i procedeix realitzar la
selecció de l’adjudicatari per tramitació ordinària, de conformitat amb l’article 116 de la LCSP.
S’adjudicarà per procediment obert de conformitat amb els articles 156 i següents de
l’esmentada llei.
del català i el castellà.
6. PROPOSTA
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació del SERVEI
DE CREACIÓ, ADAPTACIÓ I EXECUCIÓ D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES QUE ORGANITZA EL
MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA A TOTS ELS SEUS CENTRES I INSTAL·LACIONS I DESTINADES
TANT A PÚBLIC ESCOLAR COM A PÚBLIC GENERAL per un import total de licitació (lot 1 + lot 2)
de 197.055,51 euros, que es desglossa en 162.855,79 euros de pressupost net, més 34.199,72
euros en concepte d’IVA al 21 %, amb càrrec a l’assignació pressupostària amb programa
33313 i econòmic 22699 del pressupost, i d’acord amb les condicions tècniques que s’annexen,
mitjançant un procediment obert.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Joan Roca Albert el dia 20/06/2019 a les 14:44, que informa;
Carlos Vicente Guitart el dia 21/06/2019 a les 13:01, que informa.

