Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos

Expedient: 20194171
Contracte: 19003359

INFORME RELATIU A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MUNICIÓ PER A LES PRÀCTIQUES DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA,
D’ACORD AMB LES PREVISIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, PER UN IMPORT DE
101.640,00 € (IVA INCLÒS)

I.- Antecedents.
Se sol·licita l’emissió d’un informe relatiu a la proposta de la contractació que té per objecte
el subministrament de munició per a les pràctiques de la Guàrdia Urbana de Barcelona,
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de
contractació pública sostenible, a l’empara dels articles 117 de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic (a partir d’ara LCSP), Disposició addicional 3ª.8 de l’esmentada Llei i
article 66 del Reglament general de contractes aprovat per Reial decret 1098/2001 de 12
d’octubre.
El gerent de Seguretat i Prevenció ha determinat la preparació del corresponent expedient
de contractació, en compliment de l’article 28 en relació amb l’article 116 de la LCSP. Així
mateix, consta, l’informe de necessitat i idoneïtat del Departament de Logística i
Infraestructures, juntament amb l’annex i el plec de prescripcions tècniques.
II.- Tipificació del contracte, objecte i procediment.
1.Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament d’acord
amb les previsions de l’article 18 LCSP.
L’informe de necessitat i idoneïtat justifica la no divisió en lots i l’aplicació del Decret de 244-2017, de contractació pública responsable, l’objectiu a assolir amb el contracte i la
justificació de la contractació externa.
2. El present contracte s'adjudicarà pel procediment obert, d’acord amb els articles 131.2 i
156 i concordants de la LCSP.
III.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
El pressupost base de licitació és de 101.640,00 euros, IVA inclòs, dels quals, 84.000,00
euros corresponen al pressupost net, i 17.640,00 euros són en concepte d’IVA (21%).
El sistema per a la determinació del preu és a preu alçat.

El valor estimat del contracte (VEC) és de 168.000,00 euros, sense incloure l'IVA.

IV. Terminis d’execució.
La clàusula 3 del PCAP estableix que la durada d’aquest contracte serà des de l’endemà de
la seva formalització, fins els 31 de desembre de 2019. Es contempla la possibilitat de
prorrogar les prestacions per un termini igual al de la duració del contracte inicial.
V. Requisits de capacitat i solvència.
La clàusula 7 del PCAP estableix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
VI. Criteris de valoració de les ofertes
L’únic criteri d’adjudicació és el preu, d’acord amb la clàusula núm.10 del PCAP.
VII. Garantia.
La clàusula núm.14 del PCAP estableix la garantia definitiva que consistirà en un 5% del
preu del contracte.
VIII. Condicions especials d’execució.
La clàusula núm. 20 del PCAP estableix les condicions especials d’execució de tipus social.
IX. Modificacions
No es preveu cap modificació convencional del contracte en el sentit previst pels articles 203
i 204 LCSP. No obstant l’anterior, el plec preveu les eventuals modificacions legals previstes
per l’article 205 LCSP.
X. Subcontractació.
La clàusula núm.23 del PCAP estableix la possibilitat de poder subcontractar per part de
l’adjudicatari fins el 60% del pressupost net IVA exclòs, restant la cessió del mateix.
XI. Publicitat i Recursos.
Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant.
La clàusula núm.28 del PCAP estableix els recursos administratius que li són d’aplicació
(recurs especial en matèria de contractació, per ser el valor estimat superior a 100.000 €).

XII. Expedient de contractació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 116-120LCSP, en relació amb la DA3º del
mateix text legal, en el present expedient, referit a la totalitat de l’objecte del contracte i
tramitat de manera ordinària, s’acredita:
1. L'elecció del procediment de licitació.
2. El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que
l'integren, incloent-hi sempre els costos laborals si hi ha.
3. La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la
contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l'objecte del
contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.
4. La justificació de contractació externa.
5. La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte.
XIII. Intervenció.
Atès que l’execució del contracte comportarà despeses per l’Ajuntament, s’haurà de donar
trasllat a la Intervenció de fons per emetre el corresponent informe en aplicació del que
estableix l’art. 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com
l’article 17 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local.
XIV. Òrgan competent.
L'òrgan de contractació competent per a aprovar el plec de clàusules, adjudicar el contracte
i autoritzar la despesa és l'Alcaldia, d'acord l’article 274 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, text refós aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de
desembre.
Per Decret de l’lcaldessa de 15 de juny de 2019, queden delegades en el gerent de
Seguretat i Prevenció, l’adopció dels actes per a la preparació, adjudicació, formalització, i
aquells derivats dels efectes, compliment i extinció de contractes, el valor estimat dels quals
sigui inferior a 500.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada sigui
igual o inferior als dos anys, eventuals pròrrogues incloses.
XV. Conclusions.
En base al que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 117 i la DA3º.8 de la LCSP, s’informa
favorablement l’expedient de contractació.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Amparo Romani Guanter, Secretari delegat, el dia 16/07/2019 a les 17:57, que informa.

