FITXA DE SOL.LICITUD DE CONTRACTE
Codi de contracte anualitat vigent:
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Codi expedient:

DO323

Sol·licitant: Director/a
Enric Miravitllas Pous, Director de Desenvolupament de Pròximitat

Persona de la Direcció sol·licitant que farà les funcions de responsable del contracte
Mar Vallecillos López, Responsable d'accions a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i Horta i Guinardó

DADES EMPRESA (omplir només en cas de contractes menors)
Persona jurídica / física
CIF / NIF

Correu electrònic

Persona de contacte

Telèfon

OBJECTE, VIGÈNCIA I FINANÇAMENT
Objecte
Serveis de recollida i explotació de dades obertes dels locals buits de la ciutat de Barcelona, de forma periòdica, al llarg de la durada de l’Estratègia
Amunt Persianes.

Indicació dels lots en cas que n'hi hagi o justificació de no dividir en lots en cas que no n'hi hagi
Per la naturalesa i volum del contracte no es considera adequada la seva divisió en lots.

Declaració
Aquesta proposta no altera l'objecte del contracte amb la finalitat d'evitar l'aplicació de la normativa en matèria de contractació i tampoc no es
produeix la divisió arbitrària de l'objecte contractual amb la finalitat d'incomplir els llindars legals per a la contractació menor.
Si es tracta d'un contracte menor compleix els criteris legals en matèria de concurrència en diversos anys consecutius del mateix contracte amb la
mateixa contractista.

Vigència
Data d'inici

1/10/2021

Data finalització

31/12/2023

Pròrroga:

SI

NO

Terminis d'execució parcial
Si escau, els previstos al Plec de Prescripcions Tècniques.

Nom de Programa, Projecte, Mesura, Acció / Estructura i Codi d'Imputació
Amunt Persianes, Estratègia d’impuls de l’activitat econòmica en locals en planta baixa de Barcelona
Codi d’imputació: 8482110402
Contracte reservat a Centres Especials de Treball (CET) o Empreses d'Inserció (EI):

SI

NO

Contracte reservat a entitats d'economia social (únicament els de caràcter social):

SI

NO

Observacions/
Comentaris

DADES ECONÒMIQUES
Preu

Base

IVA

Total

16.528,93 €

3.471,07

20.000,00

Previsió periodicitat pagaments
(sempre contra execució prèvia)

A mesura d'execució
Mensual
Trimestral
Semestral
10.000,00€ el 2021, 5.000,00€ el 2022 i 5.000,00€ el 2023

Anual

Altres (expecificar) :

Existència de mitjans propis a Barcelona Activa per a realitzar el contracte: NO
Justificació i motivació de la manca de mitjans que obliguen a la contractació externa. Justificació de l'eficiència d'aquesta contractació.
La recollida i explotació de dades obertes dels locals buits de la ciutat de Barcelona és una acció necessària per a la posada en marxa i desenvolupament de
l'Estratègia Amunt Persianes. El coneixement al voltant dels LPB a la ciutat de Barcelona millorarà la qualitat i l’impacte de la política municipal d’LPB, a
més, les dades obtingudes seran obertes i font d’informació rellevant i útil per a iniciatives econòmiques que vulguin establir-se a la ciutat. És necessari
comptar amb un perfil técnic professional específic, amb capacitat d'accés a la informació i amb coneixement i experiència en recollida i tractament de dades
per a poder-ne extreure la màxima utilitat.

ASPECTES RELATIUS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Accés de la contractista al tractament de dades de caràcter personal relatives a persones usuàries dels serveis de Barcelona Activa:
L'execució del contracte pot comportar contacte habitual de la contractista amb menors d'edat:
SI
NO
S'admet la subcontractació de l'execució de parts del contracte:
SI
NO
SI
NO
L'execució del contracte serà en la seva totalitat o de forma parcial en equipament/s de Barcelona Activa:

SI

NO

IDONEÏTAT, MOTIVACIÓ I FINALITATS DEL CONTRACTE

Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: be38bad9-dba2-4f7b-80ea-7a5e656ea598

Contracte necessari pel compliment i realització de la missió de Barcelona Activa: Programa, Projecte, Mesura, Acció on s'enmarca. Indicació dels
interessos als què es vol donar satisfacció i afirmació sobre si els mateixos estan o no relacionats de forma clara, directa i proporcional amb l'objecte del
contracte
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La estratègia d’impuls de l’activitat econòmica en locals en planta baixa de Barcelona, Amunt Persianes, inclou dins de les seves mesures el produir
dades i coneixement al voltant dels LPB a la ciutat de Barcelona per tal de millorar la qualitat i l’impacte de la política municipal d’LPB, a més de
proporcionar informació rellevant per a iniciatives econòmiques. Es farà una exploració i seguiment de locals buits que permetrà monitorar la seva
distribució territorial a la ciutat (per districtes i per barris), així com els preus de lloguer i de compra.

Naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir: determinació precisa i detallada de la idoneitat de l'objecte i contingut: fases, lliurables i elements
rellevants
S'adjunta Plec de prescripcions tècniques

Justificació de l'empresa escollida (omplir només en el cas de contractes menors)

Adjuntar pressupostos o propostes tècniques i/o econòmiques en els contractes menors i Plec de Prescripcions Tècniques pels
contractes a adjudicar mitjançant licitació.
Director de Desenvolupament de Pròximitat

Nom i data: Enric Miravitllas, 14/07/2021

Conformitat a l'import econòmic del contracte: SI
Import IVA inclòs:
PLURIANUALITATS
1A ANUALITAT
ANY

20.000,00 €
SI

2021

Codi de contracte

NO

2A ANUALITAT
ANY

ANUALITATS
FUTURES
ANYS

2022

Codis de contracte

Codi de contracte

Codi imputació

8482110402

2023

Codi imputació

8482110402

Codi imputació

8482110402

Data prevista inici

1/10/2021

Data prevista inici

1/1/2022

Data prevista inici

1/1/2023

Data finalització

31/12/2021

Data finalització

31/12/2022

Data finalització

31/12/2023

Base

8.264,50 €

Base

4.132,00 €

Base

4.132,00 €

IVA

1.735,50 €

IVA

868,00 €

IVA

868,00 €

Total

10.000,00 €

Total

5.000,00 €

Total

5.000,00 €

Existència de crèdit adequat i suficient

Condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient

Condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient

Montse Charle / D. Recursos Econòmics
Data:

Montse Charle/D. Recursos Econòmics
Data:

Montse Charle/D. Recursos Econòmics
Data:

A complementar per Serveis Jurídics
Procediment

X

Característiques del contracte

Menor

Estudi / Informe

Obert/Obert SARHA

Clàusules socials

Obert simplificat

Coordinació activitats empresarials

Obert supersimplificat

Propietat intel·lectual / industrial

Modificació

Dades càracter personal

Pròrroga

Saldo a:

Conformitat jurídica

Angel Pascual Oliva / Director Serveis Jurídics
€

Exclusivitat / Raó
SJ-009 Revisat març 2018
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