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Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT BA 39/21 PER A LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA I
EXPLOTACIÓ DE DADES OBERTES DELS LOCALS BUITS DE LA
CIUTAT DE BARCELONA EN EL MARC DE L’ESTRATÈGIA AMUNT
PERSIANES
ANTECEDENTS
BARCELONA ACTIVA SAU SPM instrueix l’expedient indicat, en el que s’ha acreditat la necessitat i la
idoneïtat del contracte i s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos en la normativa d’aplicació per tal
d’entendre’l completat.
Aquest expedient de contractació es justifica per la necessitat de realitzar l’exploració i seguiment de locals
buits que permetrà monitoritzar la seva distribució territorial a la ciutat (per districtes i per barris), així com
els preus de lloguer i de compra. El coneixement al voltant dels locals buits a la ciutat de Barcelona millorarà
la qualitat i l’impacte de la política municipal en aquesta matèria i, a més, les dades obtingudes seran
obertes i font d’informació rellevant i útil per a iniciatives econòmiques que vulguin establir-se a la ciutat i
millorarà la qualitat i l’impacte de la política municipal.
FONAMENT JURÍDIC
L’art. 117.1 LSCP estableix que, completat l’expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per la
que l’òrgan de contractació aprovarà i disposarà l’obertura del procediment d’adjudicació. L’esmentada
resolució suposarà també l’aprovació de la despesa.
La resolució serà objecte de publicació en el Perfil de Contractant (art. 63.3.a) i 117.1 LCSP).
Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) ha esta informat favorablement per part
dels Serveis Jurídics, emeto la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP) i els seus annexos i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) per a la licitació del
contracte de serveis de recollida i explotació de dades obertes dels locals buits de la ciutat de Barcelona,
en el marc de l’Estratègia Amunt Persianes (Exp. BA 39/21).
Les característiques principals d’aquesta licitació són:
- Procediment de licitació aplicable: obert amb varis criteris d’adjudicació.
- Dades relatives al pressupost de licitació:
▪ Pressupost net IVA exclòs: 16.528,93 €
▪ IVA (al tipus del 21%): 3.471,07 €
▪ Valor estimat del contracte (VEC): 29.750,20 €
▪ Exercicis pressupostaris afectats: 2021, 2022 i 2023
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▪ Codi d’expedient: DO323
SEGON. AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida Amunt Persianes. Codi d’imputació:
8482110402 del Pressupost de BARCELONA ACTIVA, amb el desglossament següent :
Any
2021
2022
2023

Programa
Amunt Persianes. Codi d’imputació:
8482110402
Amunt Persianes. Codi d’imputació:
8482110402
Amunt Persianes. Codi d’imputació:
8482110402

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

8.264,50 €

21%

1.735,50 €

10.000,00 €

4.132,00 €

21%

868,00 €

5.000,00 €

4.132,00 €

21%

868,00 €

5.000,00 €

L’autorització de la quantitat resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
dels exercicis posteriors a l’actual.
TERCER. CONVOCAR la licitació per a l’adjudicació del contracte.
QUART. ORDENAR la publicació de la present resolució al Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA,
en la forma i els mitjans que legalment procedeixin.

Félix Ortega Sanz
Director General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, a la data de signatura
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