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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Objecte: Treballs relatius a les millores per a la reducció de la temperatura a l’interior de diversos
ascensors situats a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona

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

Import: 82.430,85 € (IVA inclòs)
Antecedents i justificació

(1) Aquesta actuació és de competència municipal i té com a objectiu garantir la correcta prestació dels
serveis esmentats, d’acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques.

(2) L’Ajuntament no pot fer-ho directament per no disposar dels mitjans materials i humans necessaris per
portar-ho a terme. Per aquest motiu, es considera imprescindible la contractació externa.

(3) El preu de la licitació es calcula, com a màxim, en 82.430,85 euros (IVA inclòs), amb el desglossament
següent: 68.124,67 euros en concepte de pressupost net, i 14.306,18 euros en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21% .

(4) La durada d’aquest contracte es preveu de 3 mesos a partir de la data que s’indiqui en la formalització del
contracte o la que hagi proposat l’empresa adjudicatària si fos menor i hagués estat acceptada per l’òrgan
de contractació.

(5) El % de distribució de pressupost d’aquesta licitació correspon a:
a. Serveis – 100%

(6) L’expedient s’adjudicarà pel procediment obert ordinari
(7) D’acord amb el Decret d’Alcaldia, de data 24 d’abril de 2017, relativa a la contractació pública sostenible
de l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta licitació s’aplica les següents mesures:
-

-

Objecte del contracte amb eficiència social
Valoració del preu (màx. 35%, quan els costos salarials són determinants en el preu del cte)
Pressupost màxim de licitació desglossat
Informació de la subcontractació en la fase d’execució
Pagament del preu a les empreses subcontractades
Aquesta mesura assegura el pagament a les empreses subcontractades, en cas de problemes de
no pagament per part de l’empresa adjudicatària.
Manteniment de les condicions laborals pel personal que executa el contracte.
Amb aquesta mesura, es pretén millorar la qualitat laboral de les persones adscrites a aquest
contracte.

(8) Lots:
És d’interès tècnic la realització del servei per un mateix contractista amb l’objectiu d’obtenir una millora
de l’eficiència en l’execució del contracte alhora de poder disposar una total coordinació dels diversos
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treballs a realitzar i de poder optimitzar les despeses en els recursos auxiliars d’elevació i de possibles
afectacions vials. Per aquestes raons es considera adient no licitar el contracte per lots.

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

(9) Solvència econòmica i financera
D'acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP , el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims
exercicis ha de tenir un valor estimat superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte.
S’imposa aquest requisit de solvència ja que es considera adient i suficient per tal d’assegurar que els
licitadors posseeixen la capacitat econòmica i financera per a executar el contracte amb un nivell adequat
de qualitat.

(10) Solvència tècnica o professional
D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha
de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims 3 anys en
serveis/subministraments/obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest
contracte ha de ser com a mínim el 70% del VEC.
S’imposa aquest requisit de solvència ja que es considera adient i suficient per tal d’assegurar que els
licitadors posseeixen la capacitat econòmica i financera per a executar el contracte amb un nivell adequat
de qualitat.

(11) Criteri de desempat: Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.

(12) Subcontractació:
L’adjudicatari NO podrà subcontractar la direcció de treballs (clàusula 5. del Plec de Prescripcions
Tècniques)
(13) Sistemes de informació
L’adjudicatari NO utilitzarà sistemes de informació
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(14) Pressupost net (IVA exclòs)
TOTAL

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

COSTOS DIRECTES
Costos salarials

12.131,06 €

Costos de materials

36.630,94 €

Altres

5.250,00 €

TOTAL

54.012,00 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals

7.021,56 €

Altres

3.235,00 €

TOTAL

10.256,56 €

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES

64.268,56 €

Benefici industrial

3.856,11 €

TOTAL DIRECTES I INDIRECTES I BI

68.124,67 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència els conveni col·lectius següents:
Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
(conveni núm. 08002545011994), publicat al BOB el 31 d’octubre de 2018
XXI Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per les indústries extractives, indústries del vidre, indústries de la
ceràmica i per les del comerç exclusivista dels mateixos materials. (conveni 99002045011981), publicat al
BOE el 21 de febrer de 2019
Categoria Retribució salarial Nombre treballadors
Conveni 08002545011994
Cap de celler

Grup 3

1.129,00 €

1 operari

Encarregat

Grup 4

2.718,84 €

1 operari

Oficial 2ª

Grup 5

2.504,34 €

1 operari

Oficial 3ª

Grup 6

1.689,51 €

1 operari

Peó especialista

Grup 2

1.139,47 €

1 peó

Oficial de segona

Grup 3

2.466,89 €

2 oficials segona

Cap secció producció

Grup 6

483,02 €

1 tècnic

Conveni 99002045011981
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(15) Classificació empresarial opcional:

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

Donat que el CPV d’aquest contracte no es troba en cap dels grups de classificació establerts en el
Reglament, el criteri a aplicar serà la coincidència entre els tres primers dígits dels codis CPV.

Per tot això, proposo:
La contractació dels Treballs relatius a les millores per a la reducció de la temperatura a l’interior de
diversos ascensors situats a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb les previsions del
Plec de prescripcions tècniques, i amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total
de licitació de 82.430,85 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 68.124,67 euros en concepte
de pressupost net, i 14.306,85 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% , a càrrec
dels pressupostos municipals de l’any 2021
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