INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Servei d’Infraestructures i Coordinació de projectes. Unitat projectes Inf
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 19/03/2020

PODER ADJUDICADOR: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Redacció de projecte constructiu per la renovació i actualització de les instal·lacions del Tramvia Blau i la
urbanització de l’avinguda Tibidabo, juntament amb les places Kennedy i Doctor Andreu, inclòs el carrer de Bosch i
Alsina (connexió amb el taller/cotxera) i les instal·lacions interiors del taller/cotxera del Tramvia Blau, situat a la
plaça Central, s’inclou també l’actualització del material mòbil que presta servei a fi d’adaptar-lo a la normativa
vigent i amb la finalitat que s’assoleixin les necessitats i mancances específiques del Tramvia Blau per poder
reprendre el servei comercial d’aquest.
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

La continuïtat del servei del “Tramvia Blau” està seriosament compromesa sinó s’executen una sèrie d’accions
destinades a sanejar, renovar i normalitzar els sistemes actuals (via, catenària, edifici taller/cotxera, material mòbil,
etc.). Es vol aprofitar per reorganitzar i renovar la urbanització de l’avinguda Tibidabo i les places de Kennedy i
Doctor Andreu.
Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es deu
als següents motius:
Es fa necessària la contractació del projecte donat que s’hauran d’incloure càlculs estructurals, càlculs de mobilitat
viària, enginyeria per la rehabilitació dels tramvies, afectació a les instal·lacions diverses del taller (per crear nous
espais), dissenyar nous sistemes de senyalització i control ferroviari, etc.
La Manca de personal i recursos per la realització de totes aquestes feines i dedicació en temps per coordinar i
consensuar actuacions amb tots els organismes afectats (TMB, serveis tècnics de l’Ajuntament i Districte, parc del
Tibidabo, etc.).
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la
contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat
externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

El Pressupost Base Liquidació (PBL) és: 802.847,83€ Iva inclòs.
Que es desglossa de la següent manera:
Material mòbil: 153.366,75 + IVA al 21% = 185.573,77€
Rehabilitació taller:
Part sotmesa a la llei 12/2017 de l’arquitectura: 59.106,15 + IVA al 21% = 71.518,44 €
Part no sotmesa a la llei 12/2017 de l’arquitectura: 94.260,60 + IVA al 21% = 114.055,33 €
Nova urbanització: 356.777,10 + IVA al 21% = 431.700,29€

Procediment de licitació

Aquest projecte es tramita per procediment obert ja que la part de rehabilitació del taller, que està sotmesa a la llei
12/2017 de l’arquitectura, és inferior als 60.000€.

Lots:

SI ☐

NO ☒

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

La redacció d’aquest projecte per lots, no seria adient donat a que els diferents treballs estan lligats i depenen uns
dels altres, es per això que requereixen d’una visió unitària del conjunt. Per tant, per la natura de l’objecte de
contracte, la divisió en lots no afavoreix l’execució de les obres des del punt de vista tècnic.

Període d’Execució

El termini previst per la redacció del projecte es de 18 mesos.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 18 mesos amb un valor estimat del
contracte (VEC) [663.510,60] €

_________________________
Joaquim Plaja i Martí
Director del Servei d’Infraestructures i
Coordinació de Projectes

