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Exp. núm. 20214300
Cte.núm.21002398
H-164
INFORME RELATIU AL CONTRACTE NÚM. 21002398 QUE TÉ PER OBJECTE EL
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LA MODALITAT D’ARRENDAMENT DE 10
FURGONETES OPERATIVES ELÈCTRIQUES AMB DISTINTIUS DESTINADES A LA
UNITAT D’INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT (UIPA) PER AL
SERVEI DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA,A L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA,GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ PER IMPORT DE 1.089.000
EUROS (IVA INCLÒS)
INFORME
I.- Antecedents.
Se sol·licita a aquest departament de serveis jurídics l’emissió d’un informe relatiu a la
proposta de la contractació del subministrament mitjançant la modalitat d’arrendament, de
10 furgonetes operatives elèctriques amb distintius destinades a la UIPA per al servei de la
Guàrdia Urbana de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i
Prevenció.
La gerent de Seguretat i Prevenció determina la necessitat i idoneïtat del contracte i resol la
incoació de la tramitació del corresponent expedient de contractació, en compliment de
l’article 28 en relació amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP).
II.- Tipificació del contracte, objecte i procediment.
El contracte es tipifica com a contractes de subministrament d’acord amb allò que preceptua
l’article 16 LCSP.
L’informe de necessitat i idoneïtat justifica la no divisió en lots i l’aplicació del Decret de 244-2017, de contractació pública sostenible, l’objectiu a assolir amb el contracte i la
justificació de la contractació externa.
La clàusula 4 del PCAP estableix, d’acord amb el que preveu l’article 131 en relació amb els
articles 156 i següents de la LCSP, que l’expedient de contractació serà objecte de
tramitació ordinària i que s’adjudicarà pel procediment obert.
Atenent el VEC d'aquest contracte, es considera sotmès a regulació harmonitzada d'acord
amb la previsió dels articles 19 i 21 LCSP.
III.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar l’òrgan de contractació, el
procediment d’adjudicació i la publicitat, és de 900.000,00 euros, sense incloure l'Impost
sobre el Valor Afegit.
La clàusula 2 del PCAP estableix el pressupost total de licitació. Aquest pressupost del
contracte és de 1.089.000,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 900.000,00
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euros, pressupost net i 189.000,00 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21 %.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització
o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
Pressupostos municipals.
Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet
l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar
les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.
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IV. Terminis d’execució.
L’execució d’aquest contracte s’iniciarà a partir del dia següent a la seva formalització i es
cediran els vehicles transformats en un màxim de 5 mesos.
La durada de les prestacions serà de 5 anys (60 mesos), i no es contempla cap pròrroga.
Els efectes jurídics del contracte s’iniciaran a partir del dia següent al de la seva
formalització. No obstant, i en atenció a les singularitats del contracte, els efectes
econòmics del mateix es produiran a partir del lliurament i recepció de conformitat.
L’entrega dels vehicles es realitzarà al lloc que determini el Departament de Logística i
Infraestructures.
V. Requisits de solvència.
La clàusula núm.7 del PCAP estableix els requisits de solvència econòmica i financera
tècnica o professional.

i

- Per altra part, al tractar-se de vehicles elèctrics, es compleix amb els criteris de
prioritat establerts al Decret de mesures de contractació sostenible, de 24 d’abril de 2017 i
a la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles (2018).
VI. Criteris de valoració de les ofertes.
En la clàusula núm.10 del Plec de clàusules administratives particulars, d’acord a la previsió
de l’article 145 de la LCSP, s’han establert criteris avaluables de forma automàtica
directament vinculats a l’objecte del contracte.
VII. Garantia.
Per les característiques d'aquest contracte s'eximeix de la constitució de les garanties
definitiva i complementària. D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP, no es requereix
constituir garantia definitiva atenent que es tracta d’un subministrament de furgonetes
elèctriques, en la modalitat d’arrendament, l’entrega i recepció dels quals s’efectua amb
anterioritat al pagament del preu.
VIII. Condicions especials d’execució.
La clàusula 20 del PCAP, en relació a l’article 202 LCSP, conté condicions especials
d’execució de caràcter social.
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IX. Modificacions
No es preveu cap modificació convencional del contracte en el sentit previst pels articles 203
i 204 LCSP. No obstant l’anterior, el plec preveu les eventuals modificacions legals previstes
per l’article 205 LCSP.
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X. Subcontractació.
L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.
L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a
l'apartat 3 de l'article 215 LCSP.
L'empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 60% del pressupost net de
licitació tal i com estableix la clàusula 23 del PCAP.
Per tal d'assegurar el compliment d'obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l'empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els
justificants de pagament establerts a l'article 217.1 LCSP. L'incompliment d'aquestes
obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que corresponguin.
XI. Publicitat i Recursos.
La clàusula núm.6 del PCAP estableix la publicitat i la núm.28 el règim de recursos que li
són d’aplicació.
XII. Expedient de contractació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 116-120 LCSP, en relació amb la DA3º
del mateix text legal, en el present expedient, referit a la totalitat de l’objecte del contracte
i tramitat de manera ordinària, s’acredita:
1. L'elecció del procediment de licitació.
2. Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i el valor
estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren,
incloent-hi sempre els costos laborals si hi ha.
3. La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l'objecte del
contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.
4. La justificació de contractació externa.
5. La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte.
XIII. Intervenció.
Atès que l’execució del contracte comportarà despeses per l’Ajuntament, s’haurà de donar
trasllat a la Intervenció de fons per emetre el corresponent informe en aplicació del que
estableix l’art. 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com
l’article 17 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local.
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XIV. Òrgan competent.
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L'òrgan de contractació competent per a aprovar el plec de clàusules, adjudicar el contracte
i autoritzar la despesa és l'Alcaldia, d'acord l’article 274 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, text refós aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de
desembre.
Atès que la duració del contracte és superior a 4 anys, resulta d’aplicació l’article 34.2 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Ple del Consell
Municipal de 16 de febrer de 2001, en virtut del qual s’atribueix a les Comissions del Consell
Municipal (en aquest cas, la de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció) els actes per a la preparació, autorització i disposició de despesa, adjudicació,
formalització i aquells derivats dels efectes, compliment i extinció dels contractes, la
competència originària dels quals correspongui al Plenari del Consell Municipal, sempre que
el seu import sigui inferior al 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
XV. Conclusions.
En conseqüència, informo favorablement el plec de clàusules administratives, tot tenint en
compte les consideracions jurídiques que s’efectuen.
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