
  

   

 

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 

Núm. expedient: C200003500 
Núm. contracte: 20003115 
CPV: 92312000-1 

 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 
Es posa en marxa el procediment obert per a la presentació de projectes per a la direcció 

artística de La Virreina Centre de la Imatge per un període de quatre anys amb possibilitat de 

pròrroga per un any més, sempre amb l’avaluació prèvia del desenvolupament del projecte 

abans d’exercir la possibilitat de pròrroga. 

 

L´objecte del contracte és un contracte de serveis per la direcció artística de La Virreina Centre 

de la Imatge, l’object del procediment consisteix en seleccionar una proposta de direcció 

artística per a La Virreina Centre de la Imatge per una durada de quatre anys des de la 

formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga d´un any més, amb avaluació prèvia 

del desenvolupament del projecte.  

 
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que és tracta d´un servei artístic 
dirigit per una sola persona i una prestació no susceptible de lots. 

 
Clàusules socials 

 
En la present contractació no es preveuen mesures socials atès que es tracta d´un servei de 
direcció artística professional. 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE   

 
Una de les funcions de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és impulsar la connexió dels 

diferents centres artístics municipals per tal que es puguin teixir xarxes entre ells, mantenint 

alhora les respectives especificitats i contribuint, així, a que el sector de l’art barceloní 

produeixi, exhibeixi i desenvolupi les seves propostes. 

 

D’altra banda, en un moment com l’actual és imprescindible dotar els diferents equipaments 

d’estructures tècniques avançades, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos públics i garantir el 

nivell d’execució dels projectes que s’hi desenvolupen. 

 

Finalment, és fonamental que els centres d’arts visuals de la ciutat assumeixin el seu paper de 

catalitzadors de les escenes locals i que al mateix temps desbordin els respectius marcs 

institucionals per establir cooperacions amb l’esfera pública.  

 

En aquest sentit , convé implementar el paper de les institucions artístiques de Barcelona en el 

marc dels nous escenaris artístics, econòmics i socials, reforçant entre les seves atribucions, les 

de garantir metodologies de treball professionals, compliment dels codis de bones pràctiques, 

això com porositat, transversalitat i dinamisme cultural. 



  

   

 

 

 
3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

 
Es preveu una durada del contracte de 4 anys, a comptar des l’1 de març del 2021 o des de 

l´endemà de la seva formalització si fós posterior. 

 

El contracte es podrà prorrogar per un any més. 

 

El pressupost del contracte es fixa en 290.400,-€, que es desglossa en 240.000,-€ de pressupost 

net, més 50.400,-€ en concepte d’IVA al 21 %. 

 

Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:  

 

Any Pressupost base Import IVA Total 

2021 50.000,- € 10.500,- € 60.500,- € 

2022 60.000,-€ 12.600,- € 72.600,- € 

2023 60.000,-€ 12.600,- € 72.600,- € 

2024 60.000,-€ 12.600,- € 72.600,- € 

2025 10.000.- €  2.100,- € 12.100.-€ 

 
 
L’ICUB, a través d’un contracte específic, destinarà anualment 60.000,00 euros més IVA en 
concepte d’honoraris per a la direcció artística de La Virreina Centre de la Imatge, amb càrrec a 
l’estat de previsió d’ingressos i despeses entre els anys  2021 i 2025.  Aquest import anual 
s’ajustarà en funció de l’inici i finalització dels serveis.  
 
S’estableix una quantia total de 8.000 euros anuals en concepte de dietes i desplaçaments, que 
seran abonades trimestralment prèvia justificació dels imports efectivament gastats. En aquest 
concepte s’entendran les despeses de viatges (referit sempre a la persona del Director), així 
com despeses de representació institucional de la Virreina Centre de la Imatge. 
 
L’ICUB establirà anualment el pressupost per a fer front a les despeses per al 
desenvolupament del projecte,  la programació i producció d’exposicions, les activitats 
associades, les publicacions, la proposta de mediació i d’educació i la comunicació, per tal que 
d’acord amb aquesta previsió la Direcció Artística pugui fer una  proposta de despeses de 
desenvolupament del projecte . 
 
A títol orientatiu l’ICUB ha destinat l’any 2020 la quantitat de 900.000 euros (IVA i altres 
impostos inclosos) per fer front a les despeses esmentades anteriorment.  
 
Aquestes despeses, que seran gestionades directament des de l’ICUB, també inclouen les dels 
equips de control de sales i atenció al públic.  
 
La gestió executiva de la Virreina Centre de la Imatge es coordina des del Departament de 
Gestió de Centres d’Art que depèn de la Direcció de Teixit Cultural. Aquest Departament amb 
una estructura consolidada de 7 persones és el que té la competència i encàrrec de gestionar 
les activitats i despeses associades al desenvolupament del projecte en la seva totalitat.  
 



  

   

 

Durant la vigència del contracte, la Direcció de l’ICUB, durant el quart trimestre de cada any, 
establirà el pressupost de què disposa el projecte per a l’any següent, per fer front a les 
despeses esmentades. 
 
No s’inclouen en aquesta previsió pressupostària les altres despeses de funcionament corrent, 
com ara les de vigilància, neteja i manteniment de l’espai, els subministraments i  l’equip de La 
Virreina Centre de la Imatge, que quedaran cobertes per altres partides pressupostàries. 
 
 
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)   

 
Donat que el contracte preveu pròrroga, el valor estimat del contracte és de 300.000 euros 
sense IVA que es desglossa tal  i com segueix: 

 

 

Any VE prestació VE eventuals pròrrogues 

2021 50.000 €  

2022 60.000 €  

2023 60.000 €  

2024 60.000 €  

2025 10.000 €  

2025  50.000 € 

2026  10.000 € 

TOTAL 240.000 € 60.000 € 

 

 
5.JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
 
Aquest contracte de serveis s’adjudicarà pel procediment obert amb recurs especial, d’acord al 
que s’estableix a l’article 156.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector 
públic. 

 

 
6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA O PROFESSIONAL, I CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ 

 
Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit 
s’especifica: 

 

 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA 

- D’acord amb l’article 87.3.b) LCSP, disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor mínim de 
240.000 € i amb els riscos professionals coberts per fer front als danys personals, materials i 
conseqüencials que, involuntàriament, hàgi pogut causar derivats de la seva activitat. Aquest 
requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidata que inclogui amb la seva oferta 
un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança 
exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció 
del requeriment. 

 



  

   

 

SOLVÈNCIA TÈCNICA 

- Tenir titulació superior universitària i acreditar una trajectòria d’un mínim d’un any 
d’experiència relacionada amb l’objecte del contracte. 
- El ple domini de les llengües catalana, castellana i anglesa. 

Si la proposta es presenta per un col·lectiu, aquests requisits els haurà de reunir la persona que 
es proposi per a executar la direcció del centre. 

 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
En la proposta d’aquests criteris de valoració de les ofertes s’ha tingut en compte la 
importància d’avaluar les propostes d’acord criteris qualitatius, ja que les prestacions a 
executar per qui esdevingui adjudicatari/ària del contracte son bàsicament intel·lectuals i la 
direcció s’ha d’efectuar d’acord amb criteris purament artístics. 
 
En aquest sentit, no es considera que sigui necessària la valoració del criteri del preu, ja que 
des de la Direcció de Teixit cultural s’ha valorat un preu d’acord el mercat, i la possibilitat de 
presentar baixes portaria a una minoració de les condicions econòmiques que afectaria 
directament a un sector que és ja de per si precari, i que s’ha vist especialment agreujat en 
l’actual crisi sanitària. 
 
Per tot això, es proposen els següents criteris de valoració 

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 

El projecte de direcció que serà avaluat en funció de: 

1. Plantejament de la dimensió expositiva, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 20 
punts. La valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es 
detalla: 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts. 
 Bona: s’atorguen 8 punts. 
 Molt bona: s’atorguen 15 punts. 
 Excel·lent: s’atorguen 20 punts. 

2. Propostes de recerca i valoració del patrimoni, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), 
fins a 19 punts. La valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a 
continuació es detalla: 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts. 
 Bona: s’atorguen 7 punts. 
 Molt bona: s’atorguen 14 punts. 
 Excel·lent: s’atorguen 19 punts. 

3. Cooperació i treball en xarxa, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La 
valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla: 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts. 



  

   

 

 Bona: s’atorguen 3 punts. 
 Molt bona: s’atorguen 7 punts. 
 Excel·lent: s’atorguen 10 punts. 

4. Programa de mediació, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La 
valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla: 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts. 
 Bona: s’atorguen 3 punts. 
 Molt bona: s’atorguen 7 punts. 
 Excel·lent: s’atorguen 10 punts. 

5. Programes públics, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La valoració(2) 
serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla: 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts. 
 Bona: s’atorguen 3 punts. 
 Molt bona: s’atorguen 7 punts. 
 Excel·lent: s’atorguen 10 punts. 

6. Propostes per a una gestió coherent amb les bones pràctiques i la transparència en la gestió, 
amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La valoració(2) serà classificada i 
alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla: 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts. 
 Bona: s’atorguen 3 punts. 
 Molt bona: s’atorguen 7 punts. 
 Excel·lent: s’atorguen 10 punts. 

7. Viabilitat pressupostària, amb una extensió màxima de 5 pàgines(1), fins a 10 punts. La 
valoració(2) serà classificada i alhora puntuada segons el barem(3) que a continuació es detalla: 

 Acceptable: s’atorguen 0 punts. 
 Bona: s’atorguen 3 punts. 
 Molt bona: s’atorguen 7 punts. 
 Excel·lent: s’atorguen 10 punts. 

Notes comunes als criteris avaluables mitjançant un judici de valor:  

(1)S’entendrà per pàgina una cara d’un full, numerada, tipografia Arial 11, i espai interlineat 
simple. Només es valorarà la informació inclosa en el número de pàgines que s’especifiquen. La 
informació que excedeixi el número de pàgines establert no es tindrà en consideració. 

(2)Es valorarà la qualitat dels continguts de les propostes en relació a la claredat de l’exposició i 
la funcionalitat de la metodologia presentada. No es valorarà la informació que es consideri 
supèrflua o innecessària. 

(3)Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el Plec de Prescripcions 
Tècniques, es considerarà acceptable la qualitat de la proposta que únicament se cenyeixi als 
requeriments sol·licitats, motiu pel qual no s’atorguen punts; bona la qualitat de la proposta 
que, a més de complir la condició anterior incorpori elements d’interès valorables de cara a 



  

   

 

l’execució del contracte; molt bona la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició 
anterior, incorpori elements o plantejaments d'especial interès que suposin un valor afegit 
directament aplicable a l’execució del contracte; i excel·lent la qualitat de la proposta que, a 
més de complir les dues condicions anteriors, presenti els elements de major qualitat i 
excel·lència per al desenvolupament de l’objecte del contracte. 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
 
1. Pel coneixement acreditat d’altres idiomes, a més dels demanats com a requisits mínims, 
fins a 6 punts. 
 
Per cada idioma de més que superi les tres llengües demanades com a solvència, s’atorgarà 
dos punts, fins a 6. 
 
2. Per l’experiència acreditada en la direcció de centres d’art, fins a 5 punts. 
 
S’atorgarà un punt per any que sobrepassi l’any demanat com a solvència, fins a un màxim de 
5 punts. 
 
 
7. GARANTIA 
 
Atenent que es tracta d’un contracte privat i les incidències en l’execució del contracte es 
resoldran per les parts i la jurisdicció civil no sent necessària la constitució prèvia de garantia, 
ni termini de garantia. 
 
8. PROPOSTA 
 
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació de la 
direcció artística de “La Virreina Centre de la Imatge” per un import total de licitació de 
290.400 euros IVA inclòs, dels quals 240.000 euros són pressupost net i 50.400 euros són en 
concepte d’IVA al 21 %, a amb càrrec a la previsió d´ingressos i despeses de l´Institut de Cultura 
de Barcelona amb programa 33318 i econòmic 22781 del pressupost, i d’acord amb les 
condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert. 

 

Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 21/12/2020 a les 12:09, que informa.
Sra. Anna Maria Ramirez Galvan, Cap de Departament, el dia 21/12/2020 a les 11:39, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


