INFORME TÈCNIC DE
SERVEIS DE
A PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA
DIRECTOR DE MOBILITAT: CÀLCULS DELS CONSUMS ENERGÈTICS, DE LES
ASPECTES MEDIAMBIENTALS, AIXÍ COM DE
SALUT EN RELACIÓ ALS ESCENARIS PROPOSATS EN
EL PLA DIRECTOR DE MOBILITAT DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE
BARCELONA (EXP. C-19/2017)
Assumpte: Modificació del contracte l Assistència tècnica per al desplegament del Pla
Director de Mobil
proposats en el Pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona .
Expedient: C-19/2017
Els serveis relatius a l
s escenaris proposats
en el Pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona , licitat mitjançant
procediment obert, va ser adjudicat en data 3
a la societat
.
El contracte es va formalitzar el 7 de novembre de 2017
2
anys.
La previsió del contracte era realitzar
escenaris temporals, entre ells el 2017.

s en diferents
,

Barcelona, no van estar disponibles en la data en que es van
haver de fer els càlculs. Per aquest motiu, per tal de poder iniciar la tramitació del
procediment ambiental del pdM 2020-2025 que estava en redacció i que considerava
, es van haver de realitzar els càlculs amb les dades parcials
de que es disposava en aquell moment que permetien obtenir com a resultat unes dades
aproximades a les reals.
Un cop han estat rebudes les dades definitives, és necessari tornar a realitzar el càlcul
de les emissions realitzat inicialment amb dades parcials, amb la finalitat de valorar la
validesa i coherència dels càlculs realitzats.
Aquest nou càlcul suposa un sobrecost no previst en el moment de preparació de la
licitació, ja que es preveia disposar
redacció del pdM.
Donada aquesta situació, es proposa doncs, la modificació del contracte de
consums energètics, de le
de la Regió Metropolitana de Barcelona ampliant-lo per un import de 5.150 euros, IVA
exclòs,
del contracte signat amb data 7 de novembre
de 2017.

del contracte en un termini de 2 mesos addicionals, preveient una
finalització de les tasques de suport el dia 7 de desembre de 2019.
Aquesta modificació permetrà donar resposta a les necessitats sorgides
de les dades del càlcul de les emissions
les dades definitives dels càlculs objecte a la present Assistència Tècnica.
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