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: C220002823
Núm. Contracte: 22002397
Orgànic: 1421
Programa:
33619
Econòmic: 22756
Previsió de contracte: Procediment: Menor
Concurrència: SI
Qualificació: Serveis
CPV: 92510000-9
Ús de sistemes d’informació: NO
Propietat: Pòlissa de responsabilitat Civil: SI
Import: 100.000 euros
CAE: SI
Nº aproximat treballadors: 1
Prestació a la via pública: NO
Tècnic responsable del contracte: Montserrat Ruiz Anglès
El present contracte té per objecte la catalogació d’una part del fons Editorial López.
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 8.639,40€
IVA tipus 21%:1.499,40€
Pressupost net: 7.140,00€
Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta del licitador.
Antecedents
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 construcció d’un relat de la història de la ciutat i de la mateixa fotografia. Per
a dur a terme aquests objectius, la catalogació dels originals fotogràfics esdevé una tasca
indispensable atès que permet l’accés i la difusió del fons.
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 el servei de catalogació d’una
part del fons Editorial López per tal de fer-lo accessible a la ciutadania.
El fons de l’Editorial López conté la documentació fotogràfica generada per l'activitat editorial
de l'empresa. Aplega fotografies que il·lustraren les edicions realitzades per l'Editorial López, com ara
L'Esquella de la Torratxa (1897-1910) i La Campana de Gràcia (1897-1920). També conté fotografies
d'Il·lustració Catalana (1903-1917), la revista Feminal i els seus almanacs. Els reportatges fotogràfics
mostren una gran varietat temàtica: indrets de Catalunya, reproduccions d'obres d'art, activitats
esportives, folklore, vida quotidiana i esdeveniments polítics i socials del món. L'autoria de les imatges
és de fotògrafs com Frederic Ballell, Adolf Mas, Alexandre Merletti, Josep Maria Sagarra, entre molts
d'altres. Al principi del segle XX, l'aplicació dels nous mitjans tècnics d'impressió permeteren la
generalització de publicacions il·lustrades amb fotografies. Les revistes de l'Editorial López en són un
bon exemple.

El document original ha estat signat electrònicament per:
MONTSERRAT RUIZ ANGLES el dia 21/09/2022 a les 12:31, que dóna el vistiplau;
OLEGUER BENAIGES XIRINACHS el dia 21/09/2022 a les 13:28, que dóna el vistiplau;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 21/09/2022 a les 13:38, que informa.
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A tal efecte es requereix per al servei, personal qualificat i experimentat en la catalogació de
documents fotogràfics.
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
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Treballs tècnics
Abans de l’inici dels treballs es lliurarà a l’adjudicatari (AD) la relació de les unitats
d’instal·lació que contenen els originals fotogràfics per catalogar. Aquesta relació serà en forma de
signatures topogràfiques i quantificarà el mínim d’originals per tractar. L’AFB és responsable de la
selecció i lliurament dels documents fotogràfics i de donar accés al gestor d’arxius de l’Arxiu Municipal
de Barcelona (AMB) a l’AD per al tractament arxivístic.
Per a dur a terme la catalogació de la documentació, l’AD haurà de seguir en tot moment les
directrius tècniques establertes per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de
Barcelona
i
de
l’Arxiu
Fotogràfic
de
Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/gestio-documental/metode-de-descripcio
La catalogació de les fotografies es realitzarà amb el gestor d’Arxius de l’AMB. Es catalogarà,
principalment, a nivell d’unitat documental simple informant els camps obligatoris per a documents
fotogràfics
del
mètode
descripció
de
l’AMB
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/sites/default/files/manualmddcat.087.pdf. Els camps
requerits i presents per a documents fotogràfics del mètode descripció de l’AMB s’acordaran a l’inici
dels treballs amb l’AFB.
A cadascuna de les fitxes catalogràfiques s’ingestaran, manualment, els objectes digitals (3
formats) resultants de la digitalització del material amb l’ordre establert a continuació:
TIFF. Arxiu de conservació
JPEG 300 Arxiu de difusió
JPEG 72 Arxiu web
El volum estimat mínim a tractar és de 3.000 fotografies.
Volum
3.000 fotografies

Termini d’execució
octubre-desembre 2022

Termini d’execució
octubre-desembre 2022
60 dies x 7h/dies = 420 h
Detall de costos
17,00 € Cost hora
420,00 Hores
7.140,00 € Cost net
1.499,40 € IVA
8.639,40 € Cost Total
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Característiques de les fotografies
Els documents fotogràfics per catalogar són positius sobre paper. Es tracta de fotografies de
cronologia entre 1900-1920 aproximadament, en bon estat de conservació que ja s’han tractat a nivell
de conservació preventiva, signaturitzat i digitalitzat. La majoria de les fotografies estan documentades,
en l’envers de la foto, a nivell d’autor i d’identificació del contingut iconogràfic.
Requeriments de manipulació i tractament de les fotografies
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L’AD que executi els treballs manipularà amb guants de cotó o de nitril i amb la màxima cura
les fotografies a tractar atès que la integritat dels documents és essencial en aquest contracte.
Les manipulacions en l’espai de treball es farà sempre amb la protecció adequada que
requereixen els originals fotogràfics.
L’AD que executi els treballs revisarà diàriament el conjunt d’originals fotogràfics a tractar per
detectar possibles incidències. Qualsevol incidència serà transmesa al tècnic responsable de l’AFB.
Revisió i control del tractament arxivístic
Sota la supervisió d’un tècnic de l’AFB, l’AD verificarà la qualitat de cadascun dels processos pel que fa a la:



Catalogació
Ingesta d’arxius digitals

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

Organització i supervisió del projecte
La direcció i desenvolupament del projecte recaurà en l’AD que realitzarà la catalogació de la
documentació. Amb la supervisió de l’equip tècnic de l’AFB, l’AD farà el control de qualitat de les
catalogacions 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 amb les següents
condicions:
1- Titulació de grau o llicenciatura universitària en Història, Història de l’Art, Arqueologia,
Humanitats, Geografia, Documentació o equivalent.
2- Titulació de màster, postgrau o tercer cicle en tractament arxivístic de fons fotogràfics.
3- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.
4- Experiència mínima acreditada de 1.500 hores en tractament arxivístic de documents
fotogràfics en els últims 3 anys.
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5- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional per un import mínim de 100.000
euros.
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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 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 les titulacions mínimes exigides de la persona
que es destini a l’execució del contracte i acreditar l’experiència mínima 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. I
també hauran d’acreditar la possessió de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
professional vigent.
2- Persones físiques: Declaració responsable mitjançant la qual certifiqui que compleix les
condicions d’execució esmentades en el punt anterior. Les persones físiques hauran
d’acreditar la possessió de les titulacions mínimes exigides i 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. I
també hauran d’acreditar la possessió de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
professional vigent.
Els licitadors que no acreditin 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 del 3 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.
Com a responsable del contracte es designa a Montserrat Ruiz Anglès
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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.
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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.
Notificació de l’adjudicació
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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