INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB
CONCURRÈNCIA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dades del contracte
Núm. Expedient: C220002789
Núm. Contracte: 22002371
Orgànic: 1421
Programa:
33619
Previsió de contracte: Procediment: Menor
Concurrència: SI
Qualificació: Serveis
CPV: 92510000-9
Ús de sistemes d’informació: NO
Propietat: Pòlissa de responsabilitat Civil: NO
Import:CAE: SI
Nº aproximat treballadors: 1
Prestació a la via pública: NO
Tècnic responsable del contracte: Rafel Torrella Reñé

Econòmic: 22750

El present contracte té per objecte la conservació preventiva d’una part del fons Nissaga Pérez de
Rozas.
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 10.164,00 €
IVA tipus 21%: 1.764,00 €
Pressupost net: 8.400,00 €
Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta del licitador.
Antecedents
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB), que pertany a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB),
mitjançant la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni ha de contractar els treballs de conservació
preventiva, reubicació i signaturització de part del fons Nissaga Pérez de Rozas, concretament, les
fotografies de cronologia 10/1958 – maig 1961 aproximadament, per tal de proporcionar als negatius un
entorn de conservació que assegurin la seva pervivència i la localització segura dins els fons.
L’AFB és el centre dedicat a la conservació, gestió i difusió dels fons fotogràfics generats per
l’Ajuntament de Barcelona com a conseqüència de la seva activitat, així com de tots aquells fons i
col·leccions d’interès per a la construcció d’un relat de la història de la ciutat i de la mateixa fotografia.
Per a dur a terme aquests objectius, la protecció dels originals fotogràfics esdevé una tasca
indispensable atès que permet la conservació i futur us dels fons.
A tal efecte es requereix per al servei, personal experimentat en la conservació preventiva de
documents fotogràfics.
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
Treballs tècnics
Abans de l’inici dels treballs es lliurarà a l’adjudicatari (AD) els negatius fotogràfics objecte de
conservació i signaturització, ubicats suara en contenidors inadequats. Aquests negatius es troben
El document original ha estat signat electrònicament per:
Rafel Torrella Reñe el dia 20/09/2022 a les 10:31, que dóna el vistiplau;
OLEGUER BENAIGES XIRINACHS el dia 20/09/2022 a les 12:42, que dóna el vistiplau;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 21/09/2022 a les 08:59, que informa.

1

enrotllats sense més protecció que una cinta de paper que ens entorna, sovint amb més d’un rotlle
estàndard per paquet, en els originals calaixos de fusta on ho va guardar la família Pérez de Rozas des
de la creació dels negatius. L’AFB és responsable de la selecció i lliurament dels documents fotogràfics
a l’adjudicatari per al desenvolupament de la feina.
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Per a dur a terme els treballs de conservació preventiva de la documentació, l’AD haurà de seguir en tot
moment les directrius que es proporcionin des de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
- Neteja i reubicació:
En un nombre elevat de casos, caldrà realitzar una neteja dels negatius amb aspirador i/o pinzell previ
al treball de desenrotllat. Un cop separats els diferents rodets que poden formar part d’un paquet i
després de la neteja, es reubicaran els negatius en les capses habilitades per aquest motiu, protegint
cada rotlle amb paper de conservació i Filmoplast 90.
- Inventari:
Paral·lelament a la feina de reubicació es crearà un excel on es recollirà informació bàsica de control,
amb informació sobre tipus de pel·lícula, estat de conservació, problemes específics, data, temàtica i
existència de positius d’època. Aquesta informació servirà de base per a posteriors feines de descripció
El volum estimat a conservar és de 295 paquets de negatius, cosa que pot suposar un volum aproximat
de 31.860 negatius de pas universal.
Període
Oct - Des 1958
Gen – Des 1959
Gen – Feb 1960

Volum
71 paquets
195 paquets
29 paquets

7.668 negs
21.060 negs
3.132 negs

Termini d’execució
octubre-desembre 2022
60 dies x 7h/dies = 420 h
Detall de costos
20,00 € Cost hora
420,00 Hores
8.400,00 € Cost net
1.764,00 € IVA
10.164,00 € Cost Total
Característiques de les fotografies
Els documents fotogràfics per documentar i descriure són negatius amb base plàstica de pas universal.
Es tracta de fotografies de cronologia entre 1958 - 1961, en estat de conservació complicat pel llarg
temps que ha transcorregut des del seu enrotllament. Les característiques físiques d’aquestes bases
plàstiques fa molt difícil el retorn al l’estat pla. Per aquest motiu després de la neteja i identificació es
guarden novament enrotllats i individualitzats.
Requeriments de manipulació de les fotografies
L’adjudicatari que executi els treballs manipularà amb guants de nitril i amb la màxima cura les
fotografies a conservar atès que la integritat dels documents és essencial en aquest contracte.
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Les manipulacions en l’espai de treball es farà sempre amb l’equipament personal adequada
proporcionada per l’Arxiu fotogràfic de Barcelona
L’adjudicatari revisarà diàriament el conjunt d’originals fotogràfics a conservar per detectar possibles
incidències.
Qualsevol incidència serà transmesa al tècnic responsable de l’AFB.
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Revisió i control de les accions de conservació preventiva
Sota la supervisió d’un tècnic de l’AFB, l’adjudicatari verificarà la qualitat de cadascun dels processos pel que fa
a la:





Neteja
Reubicació
Signaturització
Inventari

L’adjudicatari es compromet a corregir els errors detectats sense cap cost addicional per a l’AFB. El control de
les incidències es realitzarà quinzenalment .

Organització i supervisió del projecte
La direcció i desenvolupament del projecte recaurà en l’adjudicatari que realitzarà les tasques de
conservació preventiva de la documentació. Amb la supervisió de l’equip tècnic de l’AFB, l’adjudicatari
farà el control de qualitat de les reubicacions i seguirà el pla de treball amb estricte compliment de
terminis i fites fixats a l’inici de la prestació.
S'entendrà que aquest servei s'ha efectuat de forma satisfactòria i d'acord amb les prescripcions
tècniques, en el moment en que el responsable de I‘Arxiu doni el seu vist i plau.
L’AD un cop finalitzats els treballs objecte del contracte haurà de presentar una memòria sobre les
tasques realitzades.
Condicions d’execució
En base als serveis demanats l’adjudicatari haurà de complir com a mínim una de les següents
condicions:
1- Titulació de grau o llicenciatura universitària en Belles Arts, Restauració o equivalent.
2- Experiència mínima acreditada de 2.000 hores en tasques de conservació preventiva de
documents fotogràfics en els últims 5 anys.
Els licitadors hauran de detallar la seva oferta mitjançant el model de presentació d’ofertes que
s’adjunta, i acompanyar-la de la següent documentació:
1- Empreses: Declaració responsable de l’empresari mitjançant la qual certifiqui que el
treballador compleix amb una les condicions d’execució esmentades en el punt anterior. Les
empreses licitadores només podran proposar una persona responsable per dur a terme el
servei. Hauran d’acreditar la possessió de la titulació mínima exigida de la persona que es
destini a l’execució del contracte o acreditar l’experiència mínima mitjançant diligències o
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certificats de bona execució expedits per l’òrgan competent en el cas d’empreses públiques o
diligència o certificació emesa pel subjecte privat beneficiari.
Persones físiques: Declaració responsable mitjançant la qual certifiqui que compleix amb una
de les condicions d’execució esmentades en el punt anterior. Les persones físiques hauran
d’acreditar la possessió de la titulació mínima exigida o acreditar els treballs realitzats
mitjançant diligències o certificats de bona execució expedits per l’òrgan competent en el cas
d’empreses públiques o diligència o certificació emesa pel subjecte privat beneficiari
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Els licitadors que no acreditin cap de les condicions d’execució en la forma sol•licitada, quedaran
exclosos de la licitació, i no es consideraran les seves proposicions econòmiques.
Lloc de realització de la prestació, maquinari i horari de la prestació
El servei es prestarà a la seu de l’AFB (Plaça de Pons i Clerch nº 2, 2on.08003 Barcelona)
L’horari del servei es consensuarà entre l'adjudicatari i el tècnic responsable de l’AFB amb l’objectiu de
garantir la coordinació amb els diferents equips de treball i amb el funcionament diari de la gestió de
l’AFB.
L’adjudicatari quedarà subjecte a la normativa interna i a les mesures de seguretat que l’AFB tingui
establertes.
Inici de les prestacions i termini d’execució
Es preveu una durada de 3 mesos (420 hores) a partir de l’1 d’octubre de 2022. La seva finalització es
produirà, com a màxim de tard, el 30 de desembre. En funció del ritme d’execució del servei, segons
les fites planificades a l’inici de la prestació.
Criteri d’adjudicació
El criteri d’adjudicació serà el preu.
L’adjudicació és la contractació d’un servei per a la instal·lació i conservació preventiva de les imatges
Com a responsable del contracte es designa a Rafel Torrella Reñé
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació
(https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta.
L’oferta s´haurà d´emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta. L’oferta haurà
d’estar degudament signada per l´empresa licitadora.
Termini de presentació de les ofertes
Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà com a
mínim de 5 dies hàbils des de la data d’enviament de petició d’oferta.
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Notificació de l’adjudicació

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de
Contractant d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.
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