Ecologia Urbana
Direcció de Comunicació i Participació

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

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

Núm. Expedient: 20200414
Núm. Contracte: 20001334
Tipus de contracte: Serveis
Objecte: Servei de control d’accessos per talls de carrer en els esdeveniments a
l’àmbit de la ciutat, organitzats per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat amb mesures de contractació pública sostenible
Pressupost màxim de licitació: 40.233,04 € (IVA inclòs)

1. Justificació necessitat del contracte
L’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona, (a partir d’ara Ecologia Urbana) ha de contractar el servei de control
d’accessos per talls de carrers en els esdeveniments, a l’àmbit de la ciutat,
organitzats per Ecologia Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible.
Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les
competències municipals.
L’Ajuntament de Barcelona està posant en marxa diverses accions per aconseguir
una ciutat més amable i lluitar contra l’emergència climàtica. Entre les iniciatives
més destacades es troba el projecte “Obrim carrer”, que proposa recuperar els
carrers per a l’ús exclusiu dels vianants el primer cap de setmana de cada mes.
Els dies de la prestació del servei seran 4, sempre en festiu i es planificaran amb
antelació i es contemplarà la possibilitat que el servei coincideixi amb l’organització
d’alguna activitat cultural ja programada i amb necessitats que requereixin també
talls de carrer.

2. Objecte
Els objectius de la mesura són: Evidenciar els beneficis de la pacificació dels
carrers per a la ciutadania, sensibilitzar sobre els efectes en la salut del transport
motoritzat i la contaminació, visibilitat els usos alternatius de l’espai públic i
plantejar un canvi d’hàbits pel que fa a la mobilitat.
Per tal de poder implementar els talls de trànsit que es produiran en diversos
carrers de l’àmbit de la ciutat es fa necessària la contractació d’un servei de control
d’accessos.
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) hi ha una clara i
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el
contracte.
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3. Durada
L’execució del contracte serà de quatre mesos a partir del dia següent a la data de
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
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4. Pressupost
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de
ser de quantia 40.233,04 euros. El pressupost net de 33.250,45 euros i l’IVA de
6.982,59 euros, amb un tipus del 21 %.

Any
2020

Base
33.250,45 €
33.250,45 €

TOTAL

% IVA
21

Import IVA
6.982,59 €
6.982,59 €

Import
40.233,04 €
40.233,04 €

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es
considera que és el següent:

TOTAL

Import €
27.759,60 €
27.759,60 €

TOTAL

Import €
3.608,75 €
1.882,10 €
5.490,85 €

Costos Directes
Costos salarials

Costos Indirectes
Despeses generals
Benefici industrial

33.250,45€

Total costos Directes + Indirectes

S’ha calculat en base a fer 10 equips. Cada equip tindrà 1 coordinador/a i 11
auxiliars de tall, com a màxim, per dia.

10 Coordinador/a
110 Auxiliars

Total
dies
4
4

Preu/dia Import servei
sortida
(sense IVA)
839,40 €
3.357,60 €
7.473,22 €

IVA 21%
705,09 €

Import total
(amb IVA)
4.062,68 €

29.892,88 €

6.277,50 €

36.170,36 €

33.250,45 €

6.982,59 €

40.233,04 €

Els costos salarials que es consideren en l’execució del contracte, a partir del
conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als
anys 2019-2021 (codi de conveni núm. 79000375011994)
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Categoria professional
Grup 6 nivell 2 Coordinador/a
Grup 7 nivell 3 Auxiliar

Retribució salarial (mensual)
1.123,39 €
909,24 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El VEC d’aquest contracte s’estima en
33.250,45 euros. Els conceptes que inclou son:
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Any

2020

VE prestació

VE eventuals
VE
VE altres
pròrrogues modificacions conceptes
previstes

33.250,45 €

SUMA
33.250,45 €

5. Insuficiència de mitjans
L’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte del contracte perquè no
disposa a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de recursos
humans ni materials. Es troba justificada la necessitat d’adquisició d’aquests
serveis per mitjà de la contractació pública per poder facilitar el servei de control
d’accessos en els talls de carrers que es realitzin a l’àmbit com a conseqüència de
la posada en marxa dels esdeveniments organitzats.
6. Procediment d’adjudicació
Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert simplificat abreujat que
és considerat en l’article 131.2 LCSP com a un procediment ordinari d’utilització
preferent.


Codi CPV: 79714000-2 Serveis de vigilància

7. Mesures de contractació pública sostenible
De caràcter ambiental:
-

Disseny d’un pla de mobilitat sostenible que prioritzi el transport públic i
compartir vehicles per reduir emissions.

-

Reducció del consum de paper mitjançant la recollida de dades amb tauletes
o l’entrega dels informes de seguiment i documents en format digital.

De caràcter social:
-

Pagament del preu a les empreses subcontractades

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Ester Lopez Rodriguez, Cap de Departament, el dia 04/05/2020 a les 15:55, que informa.

Ecologia Urbana
Direcció de Comunicació i Participació

8. Justificació no lots

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

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari NO dividir
l’objecte del contracte en lots d’acord a què l’esmentada divisió podria comportar
l’execució del contracte excessivament difícil i/o onerosa des del punt de vista
tècnic, o inclús, la necessitat de coordinar les diferents empreses contractistes per
als diferents lots podria comportar greument el risc de minar l’execució adequada
del contracte.

9. Solvència
No s’aplica en el procediment obert simplificat abreujat art. 159.6 LCSP
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