Gerència de Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

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

Objecte: Realització de sistema de control de velocitat mitjançant radar de tram al túnel del Litoral
de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Import: 369.140,04 euros (IVA inclòs)
Des del departament de la Gestió de la Mobilitat, es gestiona els serveis de visió artificial que
permeten controlar el trànsit a la ciutat. La regulació del trànsit a les ciutats és una competència
atribuïda als municipis, l’Ajuntament de Barcelona és responsable de mantenir plenament
operatius tots els elements que formen part d’aquest, així com millorar les vies de comunicació en
benefici de la mobilitat i la seguretat vial.
En aquest sentit, la ciutat de Barcelona disposa d'unes vies ràpides inaugurades l'any 91 que
disposen para la seva infraestructura de diferents elements que formen part de la regulació del
trànsit, com poden ser un centre de control propi, la xarxa troncal de comunicacions, control
d'accessos, etc., que s'han de millorar per adaptar-se a la mobilitat actual. El sistema de control de
velocitat mitjançant l’ús de noves tecnologies de radar per tram al túnel del Litoral, en tots dos
sentits de circulació, permetrà controlar la velocitat mitjana permesa.

(1) Aquestes actuacions són de competència municipal i tenen 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.

(3) El preu del contracte es calcula, com a màxim, en 369.140,04 euros (IVA inclòs), amb el
desglossament següent: 305.074,41 euros en concepte de pressupost net, i 64.065,63 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% .

(4) La durada d’aquest contracte es preveu de 4 mesos, a partir del dia següent a la seva formalització.
(5) L’expedient s’adjudicarà pel procediment obert ordinari.
(6) 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:
-

-

-

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.
Minimització d’emissions relacionada amb el transport i desplaçaments necessaris per a
l’execució del contracte.
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Amb aquesta mesura, es pretén reduir l’impacte de les emissions generades pels
desplaçaments en el medi ambient.

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

Lot:
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, raó per la qual es considera adient no licitar el
contracte per lots.
CATEGORIA EMPRESARIAL
V
serveis Tecnologies Informació
8
Altres serveis de tecnologies
3
Categoria

(7) 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 anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, 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.

(8) Solvència tècnica o professional
D'acord amb l'article 89.1.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 de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha
de ser com a mínim del 70% del valor anual mitjà del contracte.
S’imposa aquest requisit de solvència ja que es considera adient i suficient per tal d’assegurar que els
licitadors posseeixen l'experiència i els recursos humans i tècnics necessaris per a executar el
contracte amb un nivell adequat de qualitat.

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

(10) Subcontractació:
No es podran subcontractar les actuacions que s’assenyalen en el Plec tècnic en l’apartat 7 relatiu al
pressupost:

WORD0050568E7E471EDBA6A81BF84846D120
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Lluis Cerda Cuellar, Tècnic, el dia 09/04/2021 a les 16:44, que informa;
Adrià Gomila Civit el dia 12/04/2021 a les 09:43, que dóna el vistiplau.

2/5

Gerència de Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana

-

7.1 - Capítol 1
7.1 - Capítol 2
7.1 - Capítol 3
7.1 - Capítol 6

Equipament cinemòmetres per tram
Integració i noves funcionalitat
Comunicacions
Senyalització informativa

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

I les proves i posada en servei.
En aquest contracte, es podrà subcontractar l’obra civil. El potencial adjudicatari serà una empresa
especialitzada en tecnologies relatives als sistemes de control basats en la visió artificial. Per aquesta
raó, tot el que està vinculat als equipaments, integració, funcionalitats, comunicacions i
senyalitzacions ho ha de realitzar l’empresa especialitzada en aquestes tecnologies.
El pressupost net (IVA exclòs), per als mesos, es desglossa de la manera següent:
COSTOS DIRECTES
Costos de personal
Costos de material
Altres despeses
TOTAL COSTOS DIRECTES

57.771,34
183.346,82
9.925,38
251.043,54

COSTOS INDIRECTES
Seguretat i salut
Despeses generals (13%)
TOTAL COSTOS INDIRECTES

5.321,51
33.327,46
38.648,97

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES

289.692,51

Benefici industrial (5,31%)
TOTAL BASE

15.381,90
305.074,41

Si el contracte està basat en costos de personal:
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el conveni col·lectiu de treball
del sector de la indústria siderometal·lurgica de la província de Barcelona, ( codi del conveni núm.
08002545011994), publicat al BOPB data 31/10/2018.

El costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha d’executar
el contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones:

Categoria Professional

Retribució
salarial

Seg. Soc. 31%

Nº de persones

% dedicació

Total cost 4
mesos

Cap d’obra Grup 2

26.463,12 €

8.203,57 €

1

20%

2.311,11

Operari grup 5

22.599,90 €

7.005,97 €

6

70%

41.448,22

Tècnic grup 3

24.412,98 €

7.568,02 €

2

50%

10.660,33
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Administratiu grup 6

21.930,26 €

6.798,38 €

1

35%

3.351,67

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

57.771,34 €
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per tot això, proposo:
La contractació de la realització de sistema de control de velocitat mitjançant radar de tram al túnel
de Litoral 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 369.140,04 euros
(IVA inclòs), amb el desglossament següent: 305.074,41 euros en concepte de pressupost net, i
64.054,63 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, a càrrec dels
pressupostos municipals de l’any 2021 i 2022 (Capítol VI):
2021

184.570,02€

2022

184.570,02€
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