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Exp.: 901449/18
CELEBRACIÓ D’UN ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DISSENY I CÀLCUL
D’ESTRUCTURES, I ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ D’OBRA EN LES ESTRUCTURES.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1338349 SW3FL-VAXAL-WYU7E 7BE944B836F4D18E86299B22AD1FC33635973C2E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

INFORME
La Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona està formada per
tècnics que redacten projectes i dirigeixen obres d’espais urbans, paisatge i edificació per als
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La majoria dels projectes d’edificació han d’incorporar el disseny i el càlcul d’estructures
completes i d’elements estructurals.
El disseny i càlcul d’estructures en edificació és una feina especialitzada i aquesta Direcció de
Serveis no disposa de tècnics capacitats per portar-la a terme. És per això que aquestes feines
sempre s’han contractat a l’exterior a tècnics o empreses especialitzades. De la mateixa manera,
l’execució d’aquestes estructures a les obres necessita dels control i l’assessorament
d’especialistes.
Entre els anys 2014 a 2017 la Direcció de Serveis de l’Espai Públic ha contractat 52 serveis per al
disseny i càlcul d’estructures d’edificació i 22 direccions d’obra d’estructures.
Per això es considera adequada la celebració d’un acord marc amb vàries empreses que permeti
donar resposta a aquestes necessitats de la Direcció de Serveis de l’Espai públic de l’AMB.
Termini de validesa de l’acord marc:
El present acord es proposa per a un període de dos anys, prorrogable dos anys més. Així doncs,
el període màxim serà de quatre anys.
Valor estimat de l’acord marc:
Per a l’obtenció del valor estimat de l’acord marc s’han tingut en compte totes les assistències
d’aquests tipus realitzats durant els anys 2014 i 2017.
Disseny i càlcul d’estructures:
2014
Nombre d’assistències ........................................................................................................... 12
Import total (IVA no inclòs) ................................................................................... 137.204,93 €
Mitjana per servei ................................................................................................... 11.433,74 €
2015
Nombre d’assistències ........................................................................................................... 13
Import total (IVA no inclòs) ..................................................................................... 77.007,52 €
Mitjana per servei ..................................................................................................... 5.923,66 €
2016
Nombre d’assistències ........................................................................................................... 18
Import total (IVA no inclòs) ................................................................................... 169.276,85 €
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Mitjana per servei ..................................................................................................... 9.404,27 €
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2017
Nombre d’assistències ............................................................................................................. 9
Import total (IVA no inclòs) ..................................................................................... 66.886,33 €
Mitjana per servei ..................................................................................................... 7.431,81 €
Total 2014-17
Nombre total d’assistències .......................................................................................... 52
Import total (IVA no inclòs) ........................................................................... 450.375,64 €
Mitjana per servei ............................................................................................ 8.661,07 €
Assistències a les direccions d’obra en les estructures:
2014
Nombre d’assistències ............................................................................................................. 6
Import total (IVA no inclòs) ..................................................................................... 46.936,06 €
Mitjana per servei ..................................................................................................... 7.822,68 €
2015
Nombre d’assistències ............................................................................................................. 4
Import total (IVA no inclòs) ..................................................................................... 15.329,50 €
Mitjana per servei ..................................................................................................... 3.832,38 €
2016
Nombre d’assistències ............................................................................................................. 4
Import total (IVA no inclòs) ..................................................................................... 32.707,44 €
Mitjana per servei ..................................................................................................... 8.176,86 €
2017
Nombre d’assistències ............................................................................................................. 8
Import total (IVA no inclòs) ..................................................................................... 59.072,60 €
Mitjana per servei ..................................................................................................... 7.384,08 €
Total 2014-17
Nombre total d’assistències .......................................................................................... 22
Import total (IVA no inclòs) ........................................................................... 154.045,60 €
Mitjana per servei ............................................................................................. 7.002,07€
La previsió per als propers quatre anys és que es mantinguin les necessitats dels quatre anys
anteriors, així doncs, es proposa un valor estimat per aquest acord marc de 625.000,00 euros
(IVA exclòs).
Import Licitació (2 anys) ............................................................ 312.500,00 € (IVA exclòs)
Valor Estimat (2+2 anys) ............................................................ 312.500,00 € (IVA exclòs)
Nombre d’empreses a incloure:
Per poder donar resposta al nombre d’assistències previstes i, en molts casos, a la seva
simultaneïtat, es proposa incloure sis empreses dins aquest acord.
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PROPOSTA
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Així doncs, a la vista dels punts anteriors, es proposa celebrar un acord marc amb 6 empreses
per a la contractació dels serveis de disseny, càlcul i direccions d’obra d’estructures descrits al
plec tècnic que s’adjunta al present informe. El valor màxim estimat d’aquest acord serà de
756.250,00 euros (IVA inclòs) i la seva durada màxima, de quatre anys (dos anys, inicialment,
prorrogable dos anys més).
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