Ref. H163 – 2021
Gerència d’Ecologia Urbana
Arxiu central d’Ecologia Urbana
Av. Diagonal, 240, 3, pl.
08018 Barcelona
Telèfon 932 914 873
aeu@bcn.cat
www.bcn.cat/arxiu

INFORME DE NECESSITAT PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SUPORT TÈCNIC I DE CONSULTORIA
EN GESTIÓ DOCUMENTAL AL SERVEI D’ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL DE L’ÀREA D’ECOLOGIA,
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

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

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el servei d’un suport tècnic i de consultoria en gestió documental al servei
d’arxiu i gestió documental a la Gerència d’Ecologia Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb
mesures de contractació pública sostenible.
No es tracta d’un servei innovador. El contracte no té caràcter reservat.
Mesures de contractació pública sostenible:


Objecte del contracte amb eficiència social



Pressupost màxim de licitació desglossat



Valoració del preu màxim 35%



Informació de la subcontractació en la fase d’execució



Pagament del preu a les empreses subcontractades



Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual.

CPV: 92512000-3 “Servicios de archivos”
2.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE

Es sol·licita l’obertura de l’expedient de despesa per fer front a la contractació dels serveis de suport
tècnic i de consultoria en gestió documental procedent de l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana (en endavant
AEU).
L’AEU estar duen a terme en aquests moments un projecte de gran abast com és la Implantació d’un
sistema de gestió documental a tota l’Àrea, un cop fet la implantació es requereix un manteniment i
actualització constant del mateix, amb noves accions. Per altra banda, en aquests moment de transició
digital de l’Ajuntament en que la legislació a posat en el centre del procés a l’Arxiu, es requereix d’aquests
serveis per fer fron a les demandes cada vegada més nombres en aquest sentit´
De conformitat amb el punt 5.2 de la Instrucció municipal de 15 de març de 2018 d’aplicació de la llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, s’informa que es compleixen els principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tot d’acord amb la previsió de l’apartat 3 de la
disposició addicional tercera de la LCSP. Pel que fa a les dotacions previstes per posteriors anualitats,
l’eficàcia del contracte queda supeditada a l’aprovació per part del Plenari dels Pressupostos. Si la dotació
no fos aprovada quedarà sense efecte el contracte.
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L'Ajuntament no disposa en aquests moments de la possibilitat de dedicar els recursos humans propis a
les funcions que es demanen per a contractar i és per això que es necessita fer la contractació externa
per procediment obert que faci possible dur a terme aquestes tasques.
3.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).

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

El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar la competència de l’òrgan, el procediment
d’adjudicació i la publicitat, és de 171.943,20 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.

4.

ANY

VE prestació

VE
modificacions
previstes

TOTAL VALOR
ESTIMAT
CONTRACTE

2021

19.539,00 €

1.953,90 €

21.492,90 €

2022

78.156,00 €

7.815,60 €

85.971,60 €

2023

58.617,00 €

5.861,70 €

64.478,70 €

156.312,00 €

15.631,20 €

171.943,20 €

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 24 mesos a partir de la data següent a la de formalització del contracte.
5.
1.

REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
solvència econòmica i financera:

D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l'àmbit d'aquest contracte
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 ser igual o superior a 101.520,00 €
sense IVA no inclòs. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a
un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà
proporcional al període.
Ates que aquestes feines son desenvolupades generalment per mitjanes i petites empreses i per afavorir
la lliura concurrència de les mateixes, d’acord amb l’article 87.4 LSCP es creu oportú establir una
solvència inferior.
2.

solvència tècnica:

D’acord amb l’article 90.1.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 tres anys en serveis
o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser
com a mínim de 59.220,00 euros (IVA no inclòs).
La solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i
categories que s’indiquen a continuació:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA Reial Decret
1098/2001

CATEGORIA
Actual

M

5

A

1

El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els que constitueixen
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat
en algun dels que estableix el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Real
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius
codis CPV.
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Justificació solvències: Es considera ajustat a l’objecte i a l’import del contracte exigir les solvències
següents per tal de garantir que l'empresa adjudicatària podrà fer front a les obligacions que es puguin
adquirir durant la prestació del contracte

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

6.

RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

1.

La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu lliurament o
realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament, tot d’acord amb les
previsions de l’article 210 LCSP.

2.

S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de
l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.

3.

A partir de la data de recepció del contracte, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de
6 mesos, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.
7.

GARANTIA PROVISIONAL I/O DEFINITIVA

No s’exigeix garantia provisional.
El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia definitiva
consistent en el 5 per 100 de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar del següent al de la recepció del requeriment.
Si el licitador seleccionat per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució de la garantia
definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament
del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que
resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir
la totalitat de la garantia definitiva.

8.
1.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

Condicions especials d’execució:

D’acord amb l’article 202 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, cal concretar com a mínim una
de les condicions especials d’execució previstes. En aquest cas, i prenent com a referència el Decret
d’Alcaldia de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, de 24 d’abril de 2017, s’han
definit les següents condicions especials d’execució:

1.1. De caràcter social:
1.1.1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar
l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte
de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha
complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.
Per tot això es sol•licita l'obertura d'un expedient de contractació per procediment obert per fer front a la
contractació dels serveis de custòdia externa de la documentació de l’Ajuntament de Barcelona procedent
de l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana, a la partida corresponent, per un import estimat 204.732,00 euros
(IVA inclòs).
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