Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
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Expedient 20214006
Contracte 21001605
H-164

En relació amb l’expedient administratiu de contractació i els plecs que regulen el contracte de
subministrament, mitjançant compra, de 28 escúters sense distintius destinats a la Guàrdia
Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de
contractació pública sostenible, s’emet el següent
INFORME
I.- Antecedents.
Se sol·licita l’emissió d’un informe relatiu a la proposta de la contractació del subministrament,
mitjançant compra, de 28 escúters sense distintius destinats a la Guàrdia Urbana de Barcelona,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible.
La gerent de Seguretat i Prevenció ha determinat l’inici de la preparació 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 té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de subministrament, d’acord
amb allò que preceptuen els articles 25 i 16 de la LCSP respectivament.
L’objecte del contracte es considera idoni per satisfer les necessitats operatives de la flota de la
Guàrdia Urbana de Barcelona durant el període 2021-2026 i donar compliment als compromisos
adoptats en la Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en vehicles (2018),
atès que amb aquesta adquisició es renovarà la flota d’escúters sense distintius i el Cos disposarà
de vehicles més eficients i menys contaminants.
Pel Departament de Logística i Infraestructures s’ha emès informe en el qual es justifica la
necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte, d’acord amb els articles 116 i 28 de la LCSP.
Aquest informe raona la no divisió de l’objecte del contracte en lots. Així mateix s’ha emès
informe en els que es motiva l’elecció dels escúters tèrmics (Prioritat 4 de la Instrucció tècnica
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en vehicles del programa Ajuntament+Sostenible) i la
necessitat de què es compleixi la normativa europea anticontaminació EURO 5.
La clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP) estableix que
l’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i que s’adjudicarà pel procediment
obert previst a l’article 156 de la LCSP.
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III.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
La clàusula 2 del PCAP estableix que el pressupost total de licitació del contracte és de
233.800,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 193.223,14 euros pressupost net, i
40.576,86 euros en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
La quantia del contracte es determina a tant alçat.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar l’òrgan de contractació, el procediment i la
publicitat és de 193.223,14 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit.
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IV.- Terminis d’execució.
La clàusula 3 del PCAP estableix que la durada del contracte serà de 6 mesos, comptadors des de
l’endemà de la seva formalització, i com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2021, i disposa
que no es contempla cap pròrroga.
L’adjudicatari resta obligat a lliurar els béns objecte del subministrament, amb les
transformacions previstes en el PPT, d’acord amb les indicacions del Departament de Logística i
Infraestructures, en el termini màxim de dos mesos a partir de la comanda, i sempre abans de la
finalització del contracte.
V.- Requisits de capacitat i solvència.
De conformitat amb la clàusula 7 del PCAP, estan capacitades per contractar les persones físiques
o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en
cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot
d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 de la LCSP.
Els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional que han de complir les
empreses licitadores s’estableixen en la mateixa clàusula 7 del PCAP.
VI.- Criteris de valoració de les ofertes.
En la clàusula 10 del PCAP, d’acord a la previsió de l’article 146.1 de la LCSP, s’han establert com
els criteris de valoració de les ofertes, tots ells avaluables de forma automàtica i directament
vinculats a l’objecte del contracte.
Es justifica a l’informe de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte la ponderació del criteri
del preu superior al 35% respecte els punts a atorgar, en compliment del punt 9.4 de la
Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a l’aplicació de la LCSP. Consta literalment que ” Es
valora amb més del 35% de la puntuació total l’oferta econòmica malgrat el que diu la Instrucció
municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de març de 2018, per a l’aplicació de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès que les característiques i els
requeriments tècnics del subministrament estan molt definides i no és possible introduir criteris
de caràcter qualitatiu, diferents als ja previstos, que tinguin un pes equiparable al del preu com a
factor determinant de l’adjudicació”.
VII.- Garantia.
El PCAP exigeix garantia definitiva del cinc per cent de preu ofert, IVA exclòs, que es podrà
constituir mitjançant retenció en preu, d’acord amb l’article 107.3 de la LCSP.
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VIII.- Condicions especials d’execució.
La clàusula 20 del PCAP, en relació a l’article 202 de la LCSP, conté les condicions especials
d’execució.
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S'estableixen les següents condicions especials d'execució de caràcter social, d’acord amb el
Decret d'alcaldia de 24 d'abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible, publicat en la
Gaseta municipal del dia 28 d'abril:
-

El pagament del preu a les empreses subcontractades.
L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
El compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.

IX.- Modificacions
Segons la clàusula 21 del PCAP, no es preveuen modificacions.
El contracte es pot modificar per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 de la
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
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.
Segons la clàusula 23 del PCAP, l’empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 40%
del pressupost net de licitació, i 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. Únicament es poden
subcontractar les prestacions considerades no principals o substancials del contracte, essent
aquestes les següents:
-

Transport dels vehicles.
Gestions administratives relatives als vehicles.
Instal·lació de l’equipament embarcat de gestió de flotes mitjançant tecnologia GPS,
d’acord amb l’annex 2 del PPT.

XI.- Publicitat i Recursos.
Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant.
La clàusula 28 del PCAP estableix els recursos administratius i judicials que són d’aplicació a
aquest expedient.
XII.- Expedient de contractació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 116 a 120 de la LCSP, en relació amb la DA3a
del mateix text legal, en el present expedient, referit a la totalitat de l’objecte del contracte i
tramitat de manera ordinària, s’acredita:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

L'elecció del procediment de licitació.
Els criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, així com les
condicions especials d'execució del mateix.
El pressupost màxim de licitació desglossat
El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren.
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.
La justificació de la contractació externa.
La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte.
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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’article
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 és l’alcaldessa, a l’empara de l'article 13.1.n) de la Carta
Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre.
La competència per a 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, es troba la gerent de Seguretat i Prevenció, per Decret
de l’alcaldessa de 15 de juny de 2019.
Conclusions.
En base al que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 117 i la DA3a de la LCPS, s’informa
favorablement l’expedient de contractació tramitat.
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