Gerència de Seguretat i Prev enció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

Expedient. 20214143
Contracte. 21000528
En relació amb el l’expedient administratiu de contractació i els plecs que regulen el
contracte de subministrament d’un vehicle especialitzat en rescat aquàtic per al Servei
d’extinció prevenció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de
Seguretat i Prevenció amb mesures de contractació pública sostenible, d’acord amb allò que
es preveu al plec de prescripcions tècniques, per un import de 380.000,00 euros IVA inclòs,
s’emet el següent,

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 d’un vehicle especialitzat en rescat aquàtic
per al Servei d’extinció prevenció d’incendis i salvament, d’’acord amb el PPT i amb mesures
de contractació pública sostenible.
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 un contracte de subministrament d’acord amb allò que
preceptua l’article 16 LCSP.
L’esmentada memòria justificativa raona la no divisió en lots.
Pel Departament de logística i infraestructures s’ha emès informe en el qual es justifica la
necessitat i idoneïtat del contracte i es raona la no divisió en lots. L’article 116 LCSP preveu
que l’expedient s’ha de referir a la totalitat de l’objecte del contracte.
La clàusula 5 del PCAP estableix, d’acord amb el que preveu l’article 131 i 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 que el VEC d'aquest contracte és de 314.050,00 euros, 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.
La clàusula 2 del PCAP estableix el pressupost total de licitació, que determina la
competència de l'òrgan de contractació. Aquest pressupost del contracte és de 380.000,50
euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: 314.050,00 euros pressupost net i
65.950,50 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
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Igualment, el valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar l’òrgan de
contractació, el procediment d’adjudicació i la publicitat, és de 314.050,00 euros, sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.

IV. Terminis d’execució.
La clàusula 3 del PCAP en concurrència amb la clàusula 15 del mateix PCAP s’estableix que
la durada serà de 12 mesos comptadors a partir de la data següent a la de formalització del
contracte o la que hagi proposat l’empresa adjudicatària si fos menor i hagués estat
acceptada per l’òrgan de contractació. No s’admet la pròrroga d’aquest contracte.
El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s'adequarà al programa de treball aprovat
per l'Administració, d’acord amb el contingut de la clàusula 3 del PCAP

V. Requisits de solvència.
En aquest contracte, de conformitat amb l’article 77.1.c) de la LCSP no és necessària la
classificació del contractista, sense perjudici de la solvència econòmica i tècnica que
s’exigeix.
Els criteris de capacitat i solvència s’ajusten a allò que preveuen els articles 74 a 76 de la
LCSP. La clàusula 7 del PCAP estableix els requisits de solvència exigits per poder optar a
l’adjudicació del contracte.

VI. Criteris de valoració de les ofertes.
En la clàusula 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. Per tant, d’acord amb l’establert en l’article 146 de la
LCSP, no és necessari que la valoració sigui realitzada per un comitè d’experts.
De l’examen dels criteris de valoració de les ofertes fixats resulta que la valoració dels
criteris d'adjudicació avaluables mitjançant criteris automàtics representa el 100% dels
criteris, dels quals la valoració del preu representa un 35 per cent de la puntuació
assignable a la valoració d’ofertes.

VII. Garantia.
L’informe justificatiu no ha indicat la necessitat de sol•licitar la constitució d’una garantia
provisional. No obstant, s’exigeix una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu
ofert per al preu global del contracte, IVA exclòs.
D’altra banda, la clàusula 22 PCAP estableix que un cop efectuada la recepció o conformitat,
començarà a córrer el termini de garantia, que, de conformitat amb allò que preveuen els
articles 210.3 de la LCSP serà de 2 anys.

VIII. Condicions especials d’execució.
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La clàusula 19 del PCAP, en relació a l’article 202 LCSP, conté condicions especials
d’execució de caràcter social, ètic, mediambiental o d'un altre ordre i en el sentit previst al
Decret d'alcaldia de 24 d'abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible publicat en la
Gaseta municipal del dia 28 d'abril.

IX. Modificacions
No es preveu cap modificació convencional del contracte en el sentit previst pels articles 203
i 204 LCSP. No obstant l’anterior, es preveu que es pot modificar el contracte per les causes
imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts
legalment.

X. Subcontractació.
L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte,
amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, fins a un pe rcentatge
del 60 per 100 del preu del contracte (IVA exclòs).
D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista haurà de realitzar
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les activitats que es consideren
d'especial rellevància o característiques critiques: el desenvolupament del xassís i la grua.
Es podran subcontractar aquelles prestacions considerades no principals o substancials del
contracte.

XI. Publicitat i Recursos.
La presentació de la documentació i proposicions dels licitadors serà de, com a mínim 30
dies naturals a comptar des de la data de la remesa de l'anunci al DOUE. També es
publicarà un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), amb una antelació mínima de 30 dies
naturals a l'assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions, on es farà
constar la data de la tramesa de l'anunci al DOUE.
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a
l’article 44.1 LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic. Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú ; o l’establerta en la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i recurs contenciós
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administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

XII. Expedient de contractació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 116-120LCSP, 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:
I) L'elecció del procediment de licitació.
II) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que
es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, així com les condicions especials
d'execució del mateix.
III) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren,
incloent-hi sempre els costos laborals si hi ha.
IV) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mit jançant la
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l'objecte del
contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.
V) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si s'escau.

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.

XIV. Òrgan competent.
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.
Per Decret de l’alcaldessa de 15 de juny de 2019, queda delegada en els/les gerents
sectorials, l’adopció dels actes per a la preparació, adjudicació, formalització, i aquells
derivats dels efectes, compliment i extinció de contractes, el valor estimat dels quals sigui
inferior a 500.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada sigui igual
o inferior als dos anys, eventuals pròrrogues incloses.

XV. Conclusions.
En base al que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 117 i la DA3º de la Llei 9/2017,
s’informen favorablement els presents plecs així com l’expedient de contractació.
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